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 اشاره:
دکترسـیدجواد  سـخنان  گذشـته،  سـال  تابسـتان 
»مهرنامـه«،  مجلـه  در  آذربایجـان  دربـاره  طباطبایـی 
احساسـات بسـیاری را جریحـه دار کـرد. او پیـش از این، 
شـخصیت  های ارزنده بسـیاری چـون جـالل آل احمـد و 
علـی شـریعتی را نیـز نواخته بـود. اما این بار، با سـخنان 
غیرمسـووالنه خـود نـه یـک فـرد و نـه یـک تفکـر که یک 
گـروه قومـی پرجمعیـت و گسـترده در سراسـر کشـور را 
مـورد عنایـات ویـژه قـرار داد!. نقد حاضـر ناظر به بخش 
آذربایجاِن گفتگوی بلند مجله وزین مهرنامه با این استاد 
شناخته شـده اسـت نـه بخش هـای قبـل و بعـد آن کـه این 
بخش هـا بر مدار سه سـاله این مجله بـوده و اجرای چنین 
پروژه های ارزشـمند فکـری، جای تقدیـر دارد. اهانت ها 
و پریشـان گویی های اسـتاد برجسته علم سیاست در این 
گفتگـو چنـان پراکنده و گسـترده اسـت که نقـد آن الجرم 
مطـول خواهد شـد. ایشـان در دو صفحه بـه  چندین الیه 
از حرمـت هویتـی، حقوقی، تاریخی، اخالقی، سیاسـی 
و امنیتـی مـردم آذربایجـان تاختـه و تقریبا جایـی را برای 
»اهانت نکردن« باقی نگذاشـته اسـت. سـعی می شود در 
این یادداشـت، به تک تک این اهانت ها محترمانه پاسـخ 
داده شـود. امـا قطعـا پردازش عمیق بخش بزرگـی از این 
اهانت هـا، در ایـن مجـال نمی گنجـد. شایسـته اسـت، 
بگوییـم، نوشـته حاضـر تنهـا یـک یادداشـت و جوابیـه 
ژورنالیستی است. نگاه طباطبایی به آذربایجان و ایران، 
نیازمنـد رهیافـت فلسـفی، سیاسـی، جامعه شـناختی، 
اخالقـی و زبان شـناختی اسـت کـه اهـل نظر پیـش از این 
بـدان پرداخته انـد و بعدهـا نیـز خواهنـد پرداخـت. ایـن 
نخستین رفتار اهانت آمیز بخش کوچکی از روشنفکری 
ایرانـی بـه تنـوع قومـی و به خصـوص مسـاله آذربایجـان 
غول هـای  طباطبایـی،  سـیدجواد  از  پیـش  نیسـت. 
طـرح  را  غیرمسـووالنه  افاضـات  ایـن  نیـز  بزرگ تـری 
کرده اند. شایسـته است روشنفکراِن مقید به حقوق بشر، 
با تالیف کتاب  و نگارش مقاله، واکنش های شایسته ای 

بـه ایـن افاضـات نشـان دهند.
ســیدجواد طباطبایــی، اگــر یــک ســخن صــواب 
از گفتگــوی خــود داشــته  ایــن بخــِش پریشــان  در 
ــرای  ــی ب ــده خوب ــن اســت: »مــن شــاید نماین باشــد؛ ای
پاســخ دادن بــه ایــن پرســش ها نباشــم« گل گفتید اســتاد! 
و مــن البتــه اعتقــادی بــه ایــن بخــش از ســخن شــما نیــز 
نــدارم. هــر انســان و بالطبــع هــر آذربایجانــی می توانــد 
دربــاره هویت خویشــتن ســخن بگوید شــما نیــز  اگرچه 
به نشــان ِ ایــن گفتگــو، آنچنــان عــرق و اعتقــادی بــه 
هویــِت آذربایجانــی خــود کــه عناصــر مشــخصی دارد، 
ــاره خویشــتِن خــود ســخن  ــد درب ــا می توانی ــد؛ ام نداری
بگوییــد. امــا ایــن توصیــه ی دوســتانه را بــا اندکــی گایــه 
بــه دوســتان مهرنامــه ای خــود و دیگــر رســانه های 
رســمی و غیررســمی می کنــم کــه »ســیدجواد طباطبایی« 
ــِت  ــه ی هوی ــده و ســخنگوی یگان ــا نماین و امثالهــم تنه
آذربایجانــی نیســتند؛ دیگرانــی نیــز هســتند کــه ســخن 
ــز  ــخنان نی ــت، آن س ــته اس ــد و شایس ــری می گوین دیگ
کــه اتفاقــا رویدادهــای ســالیان اخیــر را نشــان می دهــد 
بــدون رســانه هســتند، شــنوده  اکثریــت مطلــِق  در 
شــود. جــای بســی تاســف اســت کــه تنهــا عــده قلیلــی 
پان ایرانیســت و نئوپان ایرانیســت  آذربایجانــی کــه هیــچ 
عاقــه و عقیــده ای بــه هویــت آذربایجــان ندارنــد و 
ــی هســتند،  ــار محــل تولد شــان آذربایجان ــه اعتب ــا ب تنه
ــه  ــده اند. ب ــان ش ــت آذربایج ــمی هوی ــخن گویان رس س
یــاد داشــته باشــیم هیچکــس اســتالین مخــوف را به رغم 
نســبتش بــا گرجســتان کــه بــه قتــل عــام گرجســتان هــم 
پرداخــت، هرگــز به عنــوان ســخنگوی هویــت گرجی هــا 

نمی شناســد.

اخـــالق حرفـــه ای روزنامـــه  نـــگاری، ســـواالت • 
غیرمســـووالنه و اشـــتباه  تاریخـــی مهرنامـــه

مهرنامــه ی وزیــن و پرافتخــار کــه بــرای تفســیر جهــان 
و نــه تغییــر جهــان آمــده اســت، اینــک پــس از ســه ســال 
فعالیــت پــرارج، بی محابــا تــاش کــرده، پای بــر مهلکه ای 
ــت و  ــاس اس ــس حس ــنگاخ و ب ــخت س ــه س بگذاردک
تخصــص بســیار و تبحــر عمیــق می طلبــد. هــر ســه 
ــان ترکــی کمتریــن آشــنایی  ــا زب ــده بزرگــوار، ب گفتگوکنن
ــن  ــه کمتری ــد ک را نداشــته و سوال هایشــان نشــان می ده
شــناختی هــم از مســائل آذربایجــان ندارنــد )کــه اگــر 
شــناختی باشــد، شــایبه ی همفکــری و همراهــی آنــان 
بــا بی مایه تریــن جریان هــای فکــری و سیاســی قــوت 
می گیــرد(. ایــن گفتگــو بــرای ایــن نشــریه ی موفــق، اینقدر 
اهمیــت داشــت که ســردبیر محتــرم و دبیــر ارجمند بخش 
اندیشــه آن بــه همــراه یــک پژوهشــگر شناخته شــده تاریــخ 
روشــنفکری ایــن ســال ها، بــا هــم بــه گفتگــو بــا ســیدجواد 
طباطبایــی بنشــینند. هــر ســه ی ایــن بزرگــوار یــک مســاله 
ــائلی  ــو مس ــد در گفتگ ــه، نبای ــد؛ اینک ــی می دانن را به خوب
ــام و  ــن و اته ــه توهی ــه پرســش و پاســخ ب طــرح شــود ک
نفرت پراکنــی بیانجامــد. آنهــا روزنامه نــگار هســتند و 
ــگاری،  ــه ای روزنامه ن ــد براســاس اصــول اخــاق حرف بای
ــت  ــایبه اهان ــه ش ــی ک ــار احتمال ــار و گفت ــه رفت از هرگون
داشــته باشــد، بپرهیزند. طــرح موضوعاِت حســاس بدون 
مطالعــه عمیــق و دقیــق و بــا در قالــب ســواالت جهــت دار 
و کامــا غیرمنطقــی، قطعــا پاســخ های غیرمســووالنه و 
فاجعه بــار درپــی خواهــد داشــت.  در ادامــه بــه دو ســوال 

ــم. ــاره می کن ــده اش گزی
»اما یکی از مسائلی كه پان تركیست ها مطرح می كنند، 
ناظـر بـه آمـوزش و پـرورش اسـت. آنهـا ادعـا می كننـد كه 
كودكـی كـه تا شـش سـالگی بـه زبـان آذری صحبـت كرده 
اسـت، وقتـی در هفـت سـالگی وارد مدرسـه می شـود، 
مجبـور می شـودكه فارسـی تحصیل كنـد. نظرتـان در این 

مورد چیسـت؟« این سـوال آقای هاشمی، بیش از سخنان 
آقـای طباطبایـی قلـب و جـان مـرا لرزانـد. آقـای هاشـمی 
فلسـفه خوانـده و کتاب هایـی در نقـد و بررسـی بـزرگان 
روشـنفکری نوشـته اسـت. او قطعـا بـه هرمنوتیـک زبانی 
آشـنا اسـت. خـوب اسـت از ایشـان بپرسـیم، ایـن واژه هـا 
در ایـن سـوال شـما چـه می کننـد و اساسـا چه شـناختی از 
ایـن واژه  هـا داریـد؟ »پان ترکیسـت ها«، »ادعـا می کننـد«، 
»زبـان آذری«، »مجبـور می شـود« ایـن سـوال بـا همیـن 
ادبیـات کافـی اسـت، شـخصی بـا لحـن و نگاه سـیدجواد 
طباطبایـی را بـه وجد آورد. آقای هاشـمی، پان ترکیسـت ها 
چه کسـانی هسـتند؟ زبان آذری چه صیغه ای اسـت؟ ادعا 
کـدام اسـت؟ مـن شـخصا بـا تمـام توانـم، مسـاله آموزش 
و  آمـوزش  نظـام  درون  در  آذربایجانی هـا  مـادری  زبـان 
پـرورش کشـورمان را مطالبـه می کنـم، آیـا مـن پان ترکـم؟ 
اگر می گویید آری، پس شـما پان ترکیسـم را نمی شناسـید. 
در ادامـه بـه این مسـاله می پـردازم. نگوییـد »ادعـا« ادعا در 
کام روزنامه نگاران یعنی نفی مساله. این را ما نمی گوییم 
 Linguistic(زبانـی حقـوق  اندیشـمندان  بزرگتریـن 
Rights( دنیـا از جملـه کاتلیـن هـوگ، جنـوا اسـیترمن، 
رابرت فیلیپسـن، تووه اسـکوت ناب  کانگز و... می گویند. 
این یک اصل روانشـناختی اسـت، می توانید همین سـوال 
را مودبانه و عالمانه از یک روانشانس یا کارشناس حقوق 
زبانی یا زبان شـناس بپرسـید نه سـیدجواد طباطبایـی. این 
سـوال چـه ربطـی بـه ایشـان دارد؟ راسـتی شـما می دانیـد 
»حقـوق زبانـی« یعنی چـه؟ در ادامه توضیحـی در این باره 

خواهـم داد. 
»شـما موقعـی کـه در تبریـز بودیـد، خودتـان را ابتـدا 
آذربایجانـی می دانسـتید یـا ایرانـی؟ تضـادی درکار نبود؟« 
ایـن سـوال یـک بدفهمـی بـزرگ را تداعـی می کنـد: مگـر 
آذربایجـان چیـزی جـدا از ایـران اسـت کـه یـک نفر بگوید 
خـود را ابتـدا ایرانی می خواند یا آذربایجانـی؟ دوم اینکه در 
جغرافیای ایران، یک اصفهانی خود را نخسـت اصفهانی 
می دانـد و بعـد ایرانـی. و در جغرافیـای اصفهـان، یـک 
نجف آبـادی خـود را نخسـت، نجف آبـادی می دانـد بعـد 
اصفهانـی. حـاال چـرا وقتـی ایـن سـوال دربـاره آذربایجـان 
مطـرح می شـود، یـک آذربایجانی بایـد ابتدا خـود را ایرانی 
بدانـد و بعـد آذربایجانی!.ایـن سـوال و جـواب متفـاوت 
دربـاره آذربایجـان نشـان دهنده همـان کج فهمـی بـزرگ 
اسـت تـو گویـی، ما همـواره هـراس از سـّر مگویـی داریم 
یعنی آذربایجان از ایران نیسـت این هراس چنان اسـت که 

بـر زبـان برخـی بـزرگان نیـز می چرخد! 
 ایـن دو سـوال و سـواالتی از ایـن دسـت از سـوی 
مهرنامـه نشـان می دهـد کـه دوسـتان مجـرب مهرنامـه 
به رغـم اشـراف بـه حساسـیت های موجـود دربـاره ایـن 
مسـائل، عامـدا و ابتـدا به سـاکن بـه بازکردن باب سـخن 
بـه بدترین شـکل ممکن همت کرده انـد. این عزیزان،مثل 
ایـن  می توانسـتند  به راحتـی  گذشـته  سـال های  همـه 
بخـش از گفتگـو را چنـان مدیریـت کننـد کـه سـیدجواد 
آشـکارا بـه بخـش بزرگـی از هموطنان مـان توهیـن نکند. 
دوسـتان باتجربـه مـا این شـیوه مدیریت حساسـیت ها را 
خـوب می شناسـند. در مرحلـه دوم می توانسـتند در برابـر 
ایـن اهانت هـای آشـکار کـه در ادامـه تبییـن خواهد شـد، 
موضـع بگیرنـد کـه برخـاف تکلیـف اخـاق حرفـه ای 
ابـا  بخـش  ایـن  در  مهـم  امـر  ایـن  از  روزنامه نـگاری، 
کردنـد درحالـی کـه در بخـش دیگـری از گفتگـو، دربـاره 
عنایت های خاص سیدجواد نسبتبه روشنفکران، موضع 
گرفتنـد. شـبهه ایـن اسـت؛ گـو اینکه دوسـتان بزرگـوار با 
این سـخنان همـدل و همـراه بوده اند که موضع نگرفتند. 
با تمام احترام به این سـه بزرگوار، جای بسـی تالم اسـت 
کـه اینـان دربرابـر اهانت هـای طباطبایـی بـه هم سـنخان 
خـود موضـع می گیرنـد امـا در برابـر اهانت هـای آشـکار 
و دل آزار ایشـان بـه انبـوه هم وطنـان خـود، خـم بـه ابـرو 
نمی آورند. در مرحله سـوم اما می توانسـتند با مطالعه متن 
تدوین شـده ی گفتگو، از انتشـار اهانت ها خودداری کنند. 
ایـن رونـد مرسـوم در کشـور مـا و در تمـام روزنامه هـای 
جهـان اسـت کـه خبرنـگاران و مدیران روزنامـه با مطالعه 
حساسـیت های  دربـاره  انتشـار،  از  قبـل  متـون،  دقیـق 
آن به ویـژه دربـاره احتمـال وجـود عبـارات اهانت آمیـز، 
تدقیق و تجدید نظر کنند. دوسـتان ما متاسـفانه با وجود 
جمـات آشـکارا توهین آمیـز که شـبهه نژادپرسـتانه بودن 
آن هـا مـی رود، اقدامـی بـه حـذف آن هـا نکردنـد. در عالم 
روزنامه نـگاری برخـاف حرفه هـای دیگـر، حتـی یـک 
مهرنامـه  عذرخواهـی  حتـی  نیسـت.  پذیرفتنـی  اشـتباه 
به خاطـر ایـن توهیـن نمی توانـد از عمـق فاجعـه بکاهـد. 
انتشـار ایـن بخش از گفتگـو با ادبیات بسـیار توهین آمیز 
و جمات غیرمسـووالنه، اشـتباه تاریخی کسـانی اسـت 
کـه می تـوان آن هـا را حرفه ای تریـن و مجرب تریـن تیـم 
مطبوعاتـی کشـور خوانـد. اهانـت عریـاِن موجـود در این 
گفتگو، در مرحله نخست نه متوجه سیدجواد طباطبایی 
کـه دقیقا متوجـه روزنامه  نگارانی اسـت که ایـن گفتگو را 

خلـق و منتشـر کرده انـد.

ترک بودن، ایرانی بودن و وحدت سرزمینی• 
را  اطـراف خـود می گـردم، کمتـر کسـی  »هرچـه در 
پیـدا می کنـم کـه حـس ترک بـودن را بـر احساسـات ملیت 
ایرانـی ترجیح دهد« این سـخن آشـکارا گویـای یک حکِم 
ناصـواب اسـت:»ترک بـودن، نافـی ایرانـی بـودن اسـت«. 
ایـن حکـم ناصـواب، در پـی خـود، احـکام دیگـری را 
صـادر می کنـد: »ملیـت ایرانـی، عناصـر یک دسـتی دارد«، 
»بایـد خوانـش تک سـاحتی از ملیـت ایرانـی داشـت و آن 
در غیـاب سـاحت ترکـی، حتما سـاحت فارسـی اسـت«، 
»ملیـت ایرانـی یعنـی فارس بـودن و الغیـر« توضیـح الزم 
نیسـت اینکه »ملیت ایرانی« در زبان این فیلسوف سیاسی 
ایران دوسـت اینقـدر تقلیـل می یابـد، جـای تاسـف دارد. 

زمانـی سـیدمحمد خاتمـی در مقدمـه ای بـر کتـاب رضـا 
صالحـی امیری،ایـران را »رنگین کمـان هویت ها«خوانـد. 
اینکـه آیـا ایـن خوانش حداقلـی از ملیـت ایرانـی، می تواند 
»وحـدت سـرزمینی« ایـران را تحکیم ببخشـد، جای تامل 
دارد. قطعـا کسـی کـه قرائـت نفی گونـه و انکارگرایانـه از 
ملیـت ایرانـی ارائه می کنـد، برخاف ادعـای صریح خود، 
نمی توانـد اعتقـادی بـه وحـدت سـرزمینی داشـته باشـد. 

آقـای دکتـر طباطبایـی عزیـز، وحـدت در گورسـتان 
امکان پذیـر نیسـت. نمی توان گروهـی را به »معـراج« برد و 
گروهـی دیگـر را بـه »قبرسـتان« و آنـگاه از وحدت سـخن 
زیبـا،  ترکیـب اضافـی  ایـن  گفـت. وحـدت سـرزمینی، 
متاسـفانه اسـم رمز فاشیسـم شـده است. فاشیسـم، وقتی 
همه »برخورداری«ها را از گروه مقابل خود گرفت و خود 
را تمـام حـق و مخالف را تمـام ناحق خواند و وقتی مرثیه 
بر جسـد بی جان او سـرود، آنگاه بیرق وحدت درانداخت. 
شـما از کـدام وحـدت سـرزمینی سـخن می گوید اسـتاد؟ 
وحدت سـرزمینی واژه مقدسـی اسـت شـما لطفا به زبان 
نیاوریـد شـما کـه هیـچ حقـی بـرای مـای دیگـری قائـل 
نیسـتید. اگر واقعا به وحدت سـرزمینی اعتقاد دارید، باید 
بـه حقـوق مـا و حـق بودن ما نیز معتقد باشـید. وحدت با 
به رسـمیت شـناختن دیگری معنی می یابد. اگر شما ایران 
را تک سـاحتی می بینیـد بـا چـه کسـی می خواهیـد وحدت 
کنیـد؟ وحـدت زمانـی معنـی دارد کـه مـن و شـما بـه یـک 
میـزان از فرصت هـای برابـر بهـره ببریـم. آیا چنین اسـت؟

»تجزیه طلبی« کلیدواژه مهم دیگری است که مدام بر 
زبان دوستان به ظاهر ایران دوست جاری می شود. از نظر 
اینان، همه کسانی که حقوق قومیت ها را پیگیری می کنند، 
تجزیه طلب هستند. انگ تجزیه طلبی، بسیار خطرناک و 
زندگی سوز است. بسیاری از آذربایجانی ها از ترس این 
مطالبه  می دانند  نمی زنند. همه  دم  بزرگ،  امنیتی  اتهام 
آیا واقعا  اما  آنان را رنگی خواهد کرد.  کمترین حقی، 
چه تعداد از فعاالن هویت طلب آذربایجان، تجزیه طلب 
به عنوان کسی که جریان  های  یا استقال طلب هستند؟ 
به جرات  می شناسم،  نزدیک  از  را  آذربایجان  مختلف 
می گویم، اندیشه تجزیه/استقال در آذربایجان بسیاربسیار 
نازل و در حد ابسیلون است. به گواه بسیاری از مورخین 
معاصر، حتی فرقه دموکرات و جریان پیشه وری نیز هرگز 
سودای تجزیه نداشت. تقریبا تمامی گروه های فعال و نیز 
همه فعاالن، نخبگان و روشنفکران آذربایجانی، تجزیه 
را اکیدا و صراحتا نفی کرده اند. حاال چگونه است که 
»تجزیه طلبی« ورد زبان دوستان شده، قصه حیرت آوری 
است. حقیقت این است که »تجزیه طلبی« برساخته ی 
کسانی است که از حق می ترسند. آنان می دانند تنها راه 
مقابله با مطالبات آذربایجانی ها، فرافکنی است. امر تجزیه 
بیشتر متوجه پایتخت است تا پیرامون. مرکز)ملغمه ای از 
روشنفکری و حاکمیت( اگر واقعا از تجزیه هراس دارد، 
باید برای نگهبانی از ایران، با تدبیر و درایت به این هراس 
خود، پایان بخشد. امر نکوهیده تجزیه طلبی، محصول امر 
نکوهیده تر تجزیه هراسی است که روشنکفران ما در دل 
فرزندان مرکز ایجاد کرده اند. فرزندان ما چنان بار آمده اند 
که تا یک آذربایجانِی مدافع حقوق قومی را می بینند، او را 
دشمن شماره یک کشور و تجزیه طلب می خوانند در حالی 
که همین آذربایجانی، بزرگترین مدافع تمامیت ارضی 
و معتقدترین به آن است. انگ تجزیه طلبی به مدافعان 
حقوق قومیت ها، ظلم مضاعفی به آذربایجان و البته به 

ایران است.

ترک زبان بــودن، •  ترک بــودن،  آذربایجــان،  هویــت 
آذری  بــودن

داسـتان هویـت در آذربایجـان، بی شـباهت بـه یـک 
تراژدی نیسـت. این داسـتان را با تحلیل سخنان سیدجواد 
بازمی گویـم. »تـا وقتـی دبسـتان بودم فارسـی نمی دانسـتم 
وقتـی وارد دبیرسـتان شـدم توانسـتم فارسـی بخوانـم و تـا 
حـدی نیـز صحبـت کنـم« ایـن سـخن سـیدجواد مـرا یـاد 
سـخن ناسرخسـرو قبادیانـی انداخـت که گفـت »در تبریز 
شـاعری دیـدم قطران نـام که فارسـی را نیک نمی دانسـت« 
و یـاد سـخنان بسـیاری دیگـر از جملـه عامـه جعفـری 
افتـادم. مـن نیـز شـخصا چنیـن تجربـه ای داشـتم نـه در 
عصـر ناصرخسـرو و نـه در دهـه بیسـت که همین بیسـت 
سـال پیـش. ناآشـنایی و فارسـی ندانی سـیدجواد و قطـران 
و عامـه و مـن و میلیون هـا آذربایجانـی دیگـر در این پهنه 
عظیـم زمانـی و مکانی، یک حکم قطعـی را عیان می کند: 
»آذربایجانی هـا فـارس نیسـتند« سـیدجواد به جـای ایـن 
حکـم، حکـم عجیـب دیگـری دارد: »آذربایجانی هـا تـرک 
نیسـتند« پـس چیسـتند؟ سـیدجواد طباطبایـی می گویـد: 

»ترک  زبـان هسـتند« 
از  بدانــد »زبــان بخشــی  اینکــه  بــدون  ســیدجواد 
هویــت آدمــی اســت« و بــه همیــن دلیــل، کســی کــه 
زبانــش مــادری اش ترکــی اســت، خــودش نیــز تــرک 
بحــث  وارد  تمــام  ناشــی گری  بــا  بافاصلــه  اســت؛ 
ــن فیلســوف  ــژادی می شــود کــه از ای ــدش آور ن بســیار چن
ــد: » امــروزه  ــرت آور اســت. می گوی مدرنیســم بســیار حی
رگه هــای ظاهــر ترکــی را درســاکنان برخــی روســتا ها 
می تــوان دیــد، امــا در شــهرهای بــزرگ چنیــن نیســت.« 
اگــر بــه چنیــن اســتدالل های نژادشــناختی در جســتجوی 
ــدون  ــم، ب ــاه ببری ــم پن ــت و یک ــرن بیس ــاِن ق ــِت انس هوی
کوچکتریــن تردیــدی، گرفتــار گفتمــان قبیله گرایــی، 
نژادگرایــی و قوم گرایــی شــده ایم. همچنیــن بــا پی گرفتــن 
ــِت دیگــر  ــن اســتدالِل نژادشــناختی در شناســایی هوی ای
مردمــان ســرزمین ایــران، بایــد یگوییــم »ســادات« فــارس 
ــه زبــان  فارســی  نیســتند آن هــا عرب هایــی هســتند کــه ب
ســخن می گوینــد. یــا اهالــی فــان شــهر و بهمــان شــهر 
کــه احتمــاال در نتیجه ممزوج شــدن بــا دیگــران در جریان 
لشکرکشــی های اعــراب و رومیــان و افاغنــه و مغــول و ...، 
ژن آنــان را بــه ارث برده انــد، رومیــان، افاغنــه، اعــراب یــا 
مغول هایــی هســتند کــه اینــک بــه زبــان فارســی ســخن 
ــناخت  ــه  ش ــژادی ب ــتدالل ن ــا اس ــه ب ــی ک ــد! کس می گوین
هویــت روی مــی آورد آشــکارا در جســتجوی نــژاد خالــص 

ــود. ــر ب ــر آن هیتل اســت، اندیشــه ای کــه رهب
چگونــه اســت کــه فیلســوف برجســته مــا، زبــان را از 
عناصــر هویتــی نمی دانــد امــا بــه نــژاد و ظاهــر و ... هویت 
می بخشــد؟! ســوال مهــم ایــن اســت آن دهاتی هــا کــه 
ایشــان رگه هــای ترکــی در آن هــا دیــده اســت چــه قیافه های 
متفاوتــی دارنــد کــه ایشــان در شــهرها آن رگه هــا را ندیــده  
اســت؟ طبیعــی اســت کــه قیافــه ی آفتاب ســوخته دهاتی ها 
بــا قیافــه مهتاب ندیــده ی شــهری ها متفــاوت باشــد. نکند 
ایشــان ایــن تفــاوِت طبیعــی را دلیلــی بــر تفــاوت نــژادی 
ــراق و  ــه و ع ــی ترکی ــر از اهال ــا نف ــد! می شــود ده ه می دان
ــل  ــرد و ایشــان قب ــی ب ســوریه را خدمــت اســتاد طباطبای
ــرک و عــرب و  ــا، اصــا متوجــه ت ــا آن ه از حــرف زدن ب
عجــم بودن شــان نشــود. همانطــور کــه می تــوان ده هــا 
فــارِس اصیــل)!( را بــه ترکیــه بــرد و تــا ســخن نگفته انــد 
فــارس بــودن آنهــا را کتمــان کــرد. دیگــر گذشــت آن زمــان 

کــه تفاوت هــای ظاهــری انســان ها بخشــی از هویــت آنهــا 
تلقــی می شــد. گذشــت آن زمــان کــه ســیا ه بودن، هویتــی و 
ســفیدبودن هویــت دیگــری تلقــی می شــد. اکنون نه ســیاه 
و ســفید بــودن کــه چگونــه زیســتن و چگونــه اندیشــیدن 
ارکان مهــم هویتــی انســان اســت و آقــای طباطبایــِی 
فیلســوف، قطعــا ارزش و اهمیــت زبــان را در چگونــه 
اندیشــیدن می داننــد. اگــر مــن بــه زبــان ترکــی متولــد 
می شــوم، ترکــی می اندیشــم، ترکــی زندگــی می کنــم، یعنــی 
اینکــه مــن ترکــم. همانطــور کــه ســادات عزیــز کــه قطعــا 
ــرب  ــد، ع ــران آمده ان ــه ای ــی ب ــای عرب ــک روز از مرزه ی
نیســتند چــون آن هــا فــارس یــا تــرک یــا لــر یــا کــرد متولــد 

ــارس و ... هســتند.  ــرک و ف شــده اند و کــرد و ت
بلـه مـن ترکـم و ترک بـودن بـا ایرانـی بـودن تنافـری 
نـدارد. مـن یـک ایرانی هسـتم مـن یک آذربایجانی هسـتم 
هم اتاقـی  و  نیسـتم.  هـم  خطرنـاک  هسـتم  تـرک  یـک 
مـن در کـوی دانشـگاه تهـران  یـک ایرانـی دیگـری بـود، 
اصفهانـی بـود، فـارس بـود، او هـم هرگـز خطرنـاک نبود. 
او عزیـز بـود. زبـان او عزیز جامعه رسـانه ای، روشـنفکری 
و حاکمیتـی بـود. سـاالنه میلیاردهـا میلیـارد ریـال بودجـه 
صـرف ترویـج و گسـترش زبـان او می شـد. امـا همین هـا، 
همین خوبان، همین کارگزاران فرهنگی از گسـترش زبان 
من می هراسـیدند و حداقل حقوق زبانی را برای من قائل 
نبودنـد. او عزیـز بـود و مـن نبـودم. وقتـی مـن ایـن تفاوت 
و تبعیض را دیدم خواسـتار برابری شـدم خواسـتار حقوق 
زبانـی ام. همیـن کافـی بود که من به یـک موجود خطرناک 
تبدیـل شـوم همـو کـه سـیدجواد از آن تحـت عناویـن 
غیرمسـووالنه ای چـون ابله، بی سـواد، بی شـعور، پان ترک 

و ... یـاد می کنـد.
اسـتفاده  آذری  و  تـرک  واژه هـای  از  مـدام  سـیدجواد 
می کنـد. پیـش از او امثـال کسـروی، با نـگارش کتاب ها و 
صـدور بیانیه هـا و انتشـار میلیون ها صفحه مطلـب، ما را 
»آذری« خوانده انـد، بی اینکـه بداننـد در خیابان هـای تبریـز 
و در کوچه پس کوچه هـای روسـتاهای آذربایجـان، واژه ای 
بـا عنـوان »آذری« هیـچ طنینـی جـز در رادیـو و تلویزیون و 
تریبون هـای رسـمی ندارد. این برسـاخته ی پهلویسـم، چه 
نسـبتی بـا هویـت سـیدجواد دارد؟ هموکه مـدام می گوید؛ 
»مـن لهجه ترکی داشـتم«، »ترک هـا ق را نمی توانند تلفظ 
کننـد« و... . آذری چـه نسـبتی بـا هویـت مـن دارد، وقتـی 
هموطنانـم صدهـا بـار تجربه تحقیـر و توهیـن را بر جانم 
تحمیـل می کننـد؟ هرگـز یادشـان نیسـت کـه مـن بـه زعم 
روشـنفکران آن ها آذری هسـتم نه ترک. در عرصه رسـمی 
مـرا آذری خطـاب می کنند تا من از اصلی ترین الیه هویتی 
خـود، دور بمانـم و هرگـز بـا حمـل این هویـت، در عرصه 
رسـمی نتوانـم قدمـی جلـو بـردارم. همزمـان در عرصـه 
عمومـی چنـان به ایـن اصلی ترین الیه هویتـی من می تازند 
که برای ادامه زیستن، خودم داوطلبانه آن را وانهم تا دیگر 
تحقیر نشـوم. »انکار« و »تحقیر« پروژه گازانبری فاشیسم 
اسـت یک دسـته اش به دست طبقه نخبگان است و دسته 

دیگـرش به دسـت طبقـه فرومایگان.
 آذری برسـاخته ی زیبایـی اسـت بـرای انـکار من. کجا 
اسـت ایـن زبـان آذری؟ چـرا یـک جلد کتـاب به ایـن زبان 
موجـود نیسـت؟ مگـر می شـود زبـان عزیـز تاتـی چهـار تا 
دهکده را به میلیون ها نفر تعمیم داد؟ آخر این بی انصافی 
اسـت پروفسـور! شـما خورشـید فروزان را گذاشته اید و به 
نور گذری شـهاب سـنگ می نگرید؟ چه سـان اسـت که با 
اتکا به همین استدالل شما، تمام استان فارس را ترکستان 
بدانیـم؟ یـا تمام خراسـان را؟ یا حتی تمام اصفهـان را؟ که 
در بخش هـای بـزرگ هر سـه اسـتان یادشـده، ترکان بومی 

بسـیاری زندگی می کنند.
اگر به فرض شما، نسل پانزدهم پدران من هزارسال 
پیش با ورود ترکان سلجوقی، زبان آذری)!( را وانهادند و به 
ترکی گرویدند، شما االن با چه استدالل انسانی می خواهید 
مرا پس از ده قرن ترکی زیستن، به قرن پنجم بازگردانید و به 
من بگویید آذری باش، آذری یی که خود نمی دانید چیست؟ 
اگر چنین خواهشی از ما دارید، پیش از ما خودتان نیز 
فارسی را فروگذارید و به زبان پهلوی برگردید. می توانید؟ 
اینجا از نئوپان ایرانیست های آذربایجانی که خود را آذری 
می خوانند یک سوال دارم؛ چرا وقتی با پدر و مادرتان حرف 
می زنید، ترکی صحبت می کنید؟ بهتر نیست، »آذری« حرف 
بزنید؟ چرا حتی وقتی با خودتان حرف می زنید؛ ترکی یا 
فارسی حرف می زنید؛ شما مگر هویت گرا نیستید؟ مگر 
نمی گویید آذری هستید؟ چرا آذری حرف نمی زنید؟ چرا 
چنین  اساسا  چون  نمی توانید؛  شما  نمی نویسید؟  آذری 
برساخته ای وجود ندارد. حاال آذری خواندن من، چه سودی 
به شما دارد؟ می خواهید بگویید آذری، همان لهجه ای از 
فارسی است بنابراین آذربایجانی ها فارس هستند؟ پای این 
استدالل چوبین بود چون نه من و نه سیدجواد طباطبایی تا 
پیش از اینکه به مدرسه برویم، فارسی نمی دانستیم؟ یعنی 
اینکه مادر ما، ما را فارس نزاییده است. هویت که نمی تواند 
ساختگی باشد. از سیدجواد می خواهم سری به آذربایجان 
بزند و از پیرمردها و پیرزن  هایی که سواد فارسی ندارند، با 
زبان خودشان بپرسد، آیا آذری هستند یا ترک. جواب آنها 
روشن است؛ آنها می گویند ترک هستیم. البته بافاصله 
خواهد گفت ایرانی و آذربایجانی هستند نه ترکیه ای. به 
عنوان کسی که عاشق ایران است التماس می کنم دست از 
این دست اندازی ها بردارید. انکارگرایی و نعل وارونه، ایران 

ما را تضعیف می کند.

ــه •  ــه بـ ــران و نعـــل وارونـ ــا ایـ ــه بـ ــِم بیگانـ پان ترکیسـ
هویت طلبـــان

پان ترکیســـم، پان عربیســـم و پان ایرانیســـم ســـه مـــدل 
خاورمیانـــه ای از ناسیونالیســـم هیتلـــری بودنـــد کـــه در یـــک 
کام، همـــه ابعـــاد یـــک ناسیونالیســـم ویرانگر و غیربشـــری 
ـــخ پان ترکیســـم  ـــد. بخشـــی از تاری ـــخ خـــود دارن را در تاری

ــخ  ــی، تاریـ ــم افراطـ ــای ناسیونالیسـ ــه گونه هـ ــل همـ مثـ
جنایـــت اســـت. امـــا پان ترکیســـم هیـــچ نســـبتی بـــا مردمـــان 
تـــرک در سراســـر جهـــان از جملـــه ایـــران نـــدارد همان طـــور 
ـــچ نســـبتی  ـــا همـــه تاریـــخ ســـیاه خـــود، هی پان ژرمنیســـم ب
ــد و  ــخن می گوینـ ــی سـ ــه آلمانـ ــه بـ ــان هایی کـ ــا انسـ بـ
ــرب را  ــک عـ ــد یـ ــی نمی توانـ ــدارد. کسـ ــند، نـ می نویسـ
ـــات عربـــی،  ـــان و ادبی ـــاع از زب ـــل عربی نوشـــتن و دف به دلی
بـــه پان عربیســـم متهـــم کنـــد. ایـــن منطـــق، هیچ جـــای 
دنیـــا و در هیـــچ مکتـــب منطقـــی، معنایـــی نـــدارد جـــز 
ـــرای  ـــط ب ـــزِ« بی رب ـــه چی ـــه از »هم ـــم ک ـــب فاشیس در مکت
اثبـــات یـــک اتهـــام بهـــره می برنـــد: اتهـــام پان ترکیســـم. 
ـــز،  ـــوش عزی ـــاش آذرن ـــر آذرت ـــد دکت ـــما، بای ـــق ش ـــا منط ب
یـــک پان عـــرب و مرحـــوم دکتـــر ســـیدجعفر شـــهیدی، 
یـــک پان  فـــارس باشـــند چـــون آن یکـــی عمـــر خویشـــتن را 

ـــرد. ـــی ک ـــرف فارس ـــی ص ـــن یک ـــی و ای ـــرف عرب ص
واژه پان ترکیسـم با پرسـش آقای هاشمی وارد گفتگوی 
طباطبایی می شـود و بافاصله از سـوی ایشـان به بدترین 
لحـن ممکـن، تبییـن می شـود. سـوال آقای هاشـمی پیش 
از ایـن نقـل شـد، از آقـای هاشـمی تقاضـا می کنـم، بـرای 
یـک هفتـه دو کار مهـم انجـام دهـد، یـک کتـاِب معتبر)و 
نـه ترجمه  هـای ناقـص برخـی اسـاتیِد خـاص( بـردارد و 
درباره »پان ترکیسـم« چیزکی بخواند و آنگاه سـوار ماشـین 
شـود و سـری بـه آذربایجـان بزنـد و از مـردم عـادی تـا 
نحله هـای مختلـف فعـاالن آذربایجـان، سـواالتی دربـاره 
مطالبـه حقـوق زبانـی بپرسـد. قطـع یقیـن او حتـی یـک 
پان ترکیسـت در آذربایجـان نخواهـد یافـت که بـا آن مبانی 
و تعاریـف و تاریـخ پان ترکیسـم کوچکترین قرابتی داشـته 
باشـد. بله، پان ترکیسـم بـا آذربایجان مطلقا بیگانه اسـت. 
شـما هیچ ردپایی از ایده ئولوژی پان ترکیسـم در آذربایجان 
نمی یابیـد چـه در اندیشـه آذربایجانی هـا و چـه در عرصـه 
عمـل و رفتـار و روابـط آن هـا. امـا پان ترکیسـم تنهـا یـک 
جـا ارتبـاط وثیـق و گسـترده بـا آذربایجـان دارد: زمانـی کـه 
طباطبایی ها و هاشـمی ها می خواهند دربـاره حقوق زبانی 
و مطالبـات به حـق آذربایجانی هـا سـخن بگوینـد؛ اینجـا 
بـدون کوچکترین درنگـی، همه این فعـاالن آذربایجانی به 

پان ترکیسـم متهـم می شـوند. 
آقـای طباطبایـی عزیـز، مـن هـم بـا شـما هم عقیـده ام، 
پان ترک هـا حـرف مفـت زیـاد می زننـد و بسـیار افسـانه 
می بافند. اجازه بدهید بگویم من این سـخن را درباره همه 
»پان«هـا که تاریخ سـوز هسـتند، صـادق می دانـم. این تنها 
پان ترکیسم نیست که ملغمه ای از بی سوادی و بی شعوری 
اسـت، همـه ایده ئولوژی هـای تمامیت خـواه شوونیسـت 
چنین انـد. پـان بـد اسـت، چه از نـوع پان ترکیسـمش و چه 
از نـوع پان عربیسـم و پان کردیسـم و پان ژرمنیسـم و البتـه 
پان ایرانیسـمش. اما اسـتاد عزیز، این ترهات چه ربطی به 
آذربایجـان و حقـوق حقـه مـا دارد؟ ما می خواهیـم به زبان 
مـادری خـود بخوانیـم و بنویسـیم)حقی که به راسـتی از ما 
دریـغ شـده( ایـن مطالبه کوچکتریـن ربطی به پان ترکیسـم 
ندارد. پان ترکیسـم حتی در ترکیه، دوران نقاهت و ندامت 
خـود را می گذارنـد اینکه شـما با کدام عینک، ردپـای آن را 

در آذربایجـان می بینیـد، جای بسـی حیرت اسـت.
می گـذرد  مهرنامـه  بـا  شـما  گفتگـوی  از  مـاه  یـک 
صدهانظر درباره این گفتگو، منتشـر شـده است. نمی دانم 
چقـدر در جریـان این بازخوردها قرار گرفته اید. امروز تنها 
یـک مـاه بعـد از انتشـار، یـک ایمیـل از همـان ایمیل هـای 
عمومـی کـه به صـورت انبـوه به همـه می فرسـتند، دریافت 
کـردم. معلوم بود چندین بار ارسـال شـده اسـت. می دانید 
سابجکت ایمیل چه بود؟ »گفتگوی سیدجواد طباطبایی 
دربـاره پان ترکیسـم و تجزیه طلبـی« ایـن عنـوان گفتگـوی 
شـما اسـت کـه دسـت بـه دسـت می چرخـد آقـای دکتـر. 
ایـن دوکلمـه چه نسـبتی بـا مـِن روزنامه نـگار آذربایجانی و 
شـمای فیلسـوف آذربایجانـی دارد؟ به صراحـت می گویـم 
ایـن دو واژه هیـچ نسـبتی بـا احدالناسـی در آذربایجـان 
حتـی بـا فعال ترین فعـاالن آذربایجانی نـدارد. ایـن دو واژه 
تنها با کسـانی نسـبت دارد که دوسـت دارند پان ترکیسـم و 
تجزبه طلبـی را چنـان در آذربایجـان پررنگ کنند که کسـی 
جرات سخن گفتن از مطالبه مهم و حقوق نخستین خود 

از جملـه زبـان مادری نداشـته باشـد. 
بله جناب فیلسـوف، کسـانی هسـتند که از سـخنان 
آنـان  آنچـه  چـون  شـدند  خوشـحال  به غایـت  شـما 
تاکنـون، در ادبیـات میلیشـیایی خـود بـه همـه فعـاالن 
آذربایجانـی اتهـام می زدنـد شـما بـا صـدای بلنـد و از 
می دانیـد  مطـرح کردیـد.  مهرنامـه،  رسـمی  بلندگـوی 
سـفلگان  آسـیاب کدامیـن  در  آب  طباطبایـی،  آقـای 
ریختیـد؟ می دانیـد کـدام محفل هـا از سـخنان شـما 
بـه وجـد آمدنـد؟ شـما فلسـفه سیاسـت خوانده ایـد، 
پایکوبـی  برگردیـد و کـف زدن و رقـص و  یـک سـر 
ببینیـد  را  جامعه مـان  سیاسـی  پس روتریـن گروه هـای 
و ببینیـد کـه چگونـه سـخن شـما را بـر بیـرق نفـرت 
خـود حـک کرده انـد و برسـر مـردم بیچـاره آذربایجـان 
می زننـد. پان فانیسـم بزرگتریـن خطر جامعه بشـریت 
و خطرناک تریـن مـرض تاریـخ اسـت. شـما از یـک 
وجـه پان فانیسـم یعنـی پان ترکیسـم سـخن راندید که 
حقیقتـا در ایـران مـا و در آذربایجـان عزیـز مـا ردپایی 
نـدارد. امـا شایسـته اسـت شـما که خطر چنیـن مرضی 
را می شناسـید بـه بدیـل آن نیـز در ایـران اشـاره کنیـد. 
حتمـا بـه عنـوان فیلسـوف سیاسـی می دانیـد اکنـون بر 
برسـاخته های تاریـخ کشـورمان، چـه اندیشـه هایی بـا 
چـه انگیزه های خانمان سـوزی رشـد کـرده و می کنند. 
حتمـا اطـاع داریـد کـه ایـن اندیشـه مطلقـه چگونـه 
در شـریان حیـات سیاسـی و اجتماعـی رخنـه کـرده و 
چـه سـودای خطرناکـی در سـر دارد. شـما فیلسـوف 
سیاسـی هسـتید چـرا صـدای سـم اسـبان نئونازیسـم 

نمی شـنوید؟ را  ایرانـی 

اصغر زارع کهنمویی

تسویه حساب با حقیقت )1(
پاسخی به بخش آذربایجاِن گفتگوی سیدجواد طباطبایی با مهرنامه

وحدت در گورستان امکان پذیر نیست.   
نمی توان گروهی را به »معراج« برد و گروهی 
دیگر را به »قبرستان« و آنگاه از وحدت سخن گفت. 
وحدت سرزمینی، این ترکیب اضافی زیبا، متاسفانه 

اسم رمز فاشیسم شده است. فاشیسم، وقتی همه 
»برخورداری«ها را از گروه مقابل خود گرفت و خود را 
تمام حق و مخالف را تمام ناحق خواند و وقتی مرثیه بر 
جسد بی جان او سرود، آنگاه بیرق وحدت درانداخت


