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نکتههای مغفول پس از سوگواری
 پرویز اجـاللی ... :بدون تردید ملت ما برای جان
بهدربردن و ســالمماندن در مخاطراتی مثل زلزله،
ســیل ،آتشسوزی و ...نیازمند ســه توانمندی در
حد عالی است .اول :توانمندی مدیران و مسئوالن
بــرای طراحــی و مدیریت و اداره امور شــهرها و
روســتاها به نحوی که زندگی بــرای هموطنان ما
در بستری از ایمنی و اطمینان ناشی از برنامهریزی
و نظارت جدی و شــرافتمندانه نهادهای مســئول
جریان یابد و نه در شــرایطی سرشار از مخاطره و
بیبرنامگی و از آن بدتر فســاد و کاسبی با فضای
شــهرها و روستاهای ما و دوم :تغییر رفتار اکثریت
ایرانیــان دهه  ۹۰هجــری شمســی از بیخیالی
نســبت به مخاطرات و بیاحتیاطی غیرمسئوالنه
و بدون پیشبینی و احتیاط به رفتاری مســئوالنه
و توأم بــا رعایت قواعــد ایمنی که آنهــا را برای
مقابله با حوادث توانمند سازد و سوم :توانمندی و
مسئولیتشناسی نهادهای مدنی ،رسانهها و همه
مردم ما.

دفاع تمامقد دونالد ترامپ از برجام
  ...کاخ ســفید در بیانیهای از تماس تلفنی ملک
سلمان ،پادشاه عربســتان سعودی با دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریــکا خبر داد .در ایــن بیانیه آمده
اســت :ترامپ و ملک ســلمان در این تماس تلفنی
دربــاره اهمیت اجرای دقیق برجــام در کنار مقابله
با اقدامات بیثباتکننده منطقــهای ایران گفتوگو
کردند .در ایــن بیانیه آمده ،تمــاس تلفنی ترامپ و
ملک سلمان حدود یک ساعت به طول انجامید.

دموکراسی دیواری
  ...جای تعجب است که آمریکا هنوز هم جنایات
جنگی ،کشــتارها ،فجایع و شــرارتهای خود را به
بهانه حفظ و اشــاعه دموکراســی در جهان توجیه
میکند ولی به طور همزمان برای حفظ دموکراسی
در آمریکا احســاس میکند که باید در پشت دیوارها
مخفی شود به دور آمریکا حصارکشی کند و خاطره
تلخ و شرمآور دیوار برلین را این بار در پشت مرزهای
آمریــکا تکرار کنــد .از این پس ،حتی اگــر ترامپ از
تصمیم خود منصرف شــود و دســتور دیوارکشی در
مــرز مکزیک را لغو کند یــا در فرامین ضدمهاجرتی
تجدیدنظــر نماید ،درهرحــال ،موضع رئیسجمهور
آمریکا ،حیثیــت و اعتبار دروغین آمریــکا به عنوان
پرچــمدار دموکراســی در جهــان را برای همیشــه
بــر بــاد داده و در میدان عمل ثابت کرده اســت که
حتی همین دموکراســی فریبکارانه و نیمبند هم به
پشــت دیوارها پناه برده و با ابزارهای نژادپرســتی و
اسالمهراسی ،به جنگ با محیط پیرامونی رفته است.

نخستین فجر بدون هاشمی
 احمد خــرم ... :دیگر خصیصــه اصلی اخالقی
آیــتاﷲ هاشمیرفســنجانی این بود کــه همراه با
حرکت بدنــه اجتماعی بود .هر زمان بدنه اجتماعی
بــه کارکــرد ارکان نظام معتــرض بود ایشــان هم
معترض میشــد و همراه با مردم قدم برمیداشت.
مسئله اصلی این اســت که بدنه اجتماعی همواره
از جریانــات تند و رادیکال پرهیز میکند ،مردم دنبال
خشونت نمیآیند و میخواهند همهچیز بهخصوص
در ایــن زمــان با گفتوگــو ،مذاکــره و تاکتیکهای
صلحآمیز حل شود.

عزت شهروندان ایرانی را قربانی نکنیم
 محمدجواد اخوان ... :اکنون موضوع تشرف یا عدم
تشرف به حج ســال آینده مطرح است .الزمه حضور
ایرانیــان در ایــن فریضه الهی ،وجود فضا و شــرایط
مناســب برای اقامه کامــل این فریضــه و نیز وجود
امنیت کافی و حفظ حرمت و عزت شهروندان ایرانی
است .شاید آنها که هنوز خواب »برجام منطقهای« را
میبینند و بهخاطر آن حتی حاضرند عزت شهروندان
ایرانی را قربانی کنند یا آنان که حفظ موقعیت شغلی
و اجتماعــی خود را بــه هر قیمتی طلــب میکنند،
دیگرگونــه بیندیشــند یا حتــی تصمیم بگیرنــد ،اما
ملت ایران از خون  ۵۰۰شــهید ایرانــی فاجعه منا و
مسجدالحرام بهراحتی نخواهند گذشت.

انقالب اسالمی و مسئله »اکنون«
 مهدی محمدی ... :مســئله بســیار کلیدی دیگر
درباره توصیــف موقعیت و جایــگاه کنونی انقالب
اســالمی این است که این انقالب یک تجربه تاریخی
منحصربهفرد از جامعهسازی ،کشورداری ،پیشرفت
و حضــور در صحنــه بینالمللــی براســاس اصل
»تبعیــت از والیت فقیه« ایجاد کرده اســت .شــاید
برای دشــمنان ملت ایران نیز اکنون هدفی مهمتر از
نفــی این تجربه -که میتــوان آن را عقالنیت والیی
نامید -و جلوگیری از بلوغ و تکامل آن وجود نداشته
باشــد .نشــاندادن اهمیت ،جایگاه و کارآمدی مدل
مبتنــی بر تبعیت از والیت فقیه و اتخاذ منظر و نگاه
والیی به مســائل ملی و جهانی ،یکی از اصلیترین
توفیقات انقالب اســالمی در ســالهای گذشــته و
مهمترین عامل قرارگرفتــن آن در موقعیت تاریخی
کنونی است.
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ایران کجاست؟ ایراني کیست؟

 ۹سال پیش
در چنین روزی

اﻣﯿﺮ ﺿﯿﻐﻤﯽ
در بخش نخســت این گفتوگو کــه تحت عنوان
»نگاهی به مســئله زبان و قومیت در ایران« در شماره
پنجم بهمنماه به چاپ رســید ،درباره مســائلی کلیدی
همچون »قومیت« ،اصطالحات »اکثریت« و »اقلیت«
در ایــران و ســاختهای »طبیعــی« و »مصنوعــی«
در کشــورهای کثیراالقوام بهتفصیل ســخن گفته شد.
خواننــدگان محتــرم میتواننــد برای آگاهــی درباره
موضوعــات مزبور به بخش نخســت مراجعــه کنند.
گفتوگوی حاضر ادامه بحث پیشــین اســت و در آن
بیشتر به مسئله »تنوع زبانی« و »آموزش زبان مادری«
در ایران پرداخته شده است.
 مردم ایــران از نظر پارامترهــای آنتروپولوژی
فیزیکی در چه گروه نژادیای قرار میگیرند؟
اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از نظر پارامترهای
آنتروپولــوژی فیزیکــی ،یعنی گروه خونــی ،موی بدن،
شــکل جمجمه و مدل برش چشــم ،به نــژاد قفقازی
تعلــق دارند که خود به ســه گــروه شــمالی ،آلپی و
مدیترانهای تقســیم میشــود .بیشــتر مردم ایران جزء
گــروه آلپی یــا کلهگرد قــرار میگیرند .گــروه آلپی نیز
خــود از دو زیرگروه آرمنوئیــد ) (Armenoidو ایرانوئید
) (Iranoidتشکیل میشود .ویژگیهای نژادی آرمنوئید،
بیــن مردم جنوب قفقاز بهویژه در میــان ارمنیها دیده
میشــود و اصال بههمیندلیل است که این گروه نژادی
را آرمنوئیــد مینامند .مازندرانیهــا ،آذریها ،گیلکها
و بخشــی از اهالی خراسان ،بیشــتر آرمنوئید و ساکنان
مناطــق مرکزی ،شــمال غربی ،شــرق و جنــوب ایران
بیشــتر خصوصیات نژادی ایرانوئید را نشــان میدهند.
بخــش کوچکــی از جمعیــت ایــران نیــز مغولوئید
) (Mongoloidو سیاهپوســت ) (Negritosهســتند.
ویژگیهــای نــژادی مغولوئیــد فقط در بیــن هزارهها
و ترکمنهــا دیــده میشــود .براهوییهــا و ســاکنان
خلیجفارس نیز به گروه سیاهپوستان تعلق دارند .بافت
نژادی کشــور ایران در این سه هزار سال ،یعنی پیش از
ورود آریاییها به فالت ایران تغییر چندانی نکرده است.
فقط مغولوئیدها هســتند که در دوره بعد از اســالم به
ایران وارد شدهاند.
 خاورشناس شــهیر روس ،والدیمیر مینورسکی
کردها را از اعقاب مادها دانسته که همراه فارسها
و پارتها به داخل فالت ایــران مهاجرت کردهاند
و نظریه منشــأ مادی کردها ،مدتهاست از سوی
پژوهشگران ایرانی پذیرفته شده است .نظر شما به
عنوان یک قومشناس دراینباره چیست؟
کردها همانقدر با مادها ارتباط و پیوســتگی دارند
کــه تالشهــا ،گیلکهــا ،مازندرانیها ،ســیوندیها،
ابیانهایها و ساکنان جاسب و کال همه اقوامی که امروز
به زبانهای شــمال غربی صحبت میکنند ،نه کمتر و
نه بیشــتر کمااینکه کلمه »کرد« بــه عنوان یک قومنام
) (ethnonymاز قــرن  ۱۳ -۱۲میالدی به وجود آمده و
قبل از آن »کرد« به معنی »دامدار و چوپان« بوده است.
البته حامالن گویشهای کردی از اواخر دوره اشــکانی
وجود داشتهاند ولی آنها را به عنوان قومی به نام »کرد«
نمیشناختهاند و فقط از نظر زبانی قابل تفکیک بودهاند.
 یعنی واژه »کــرد« در متون حقوقی زبان پهلوی
نیز بار قومیتی نداشته است؟
خیر! در متون حقوقی و در کارنامه اردشــیر بابکان،
»کرد« به معنــی »دامدار ،کوچرو و چوپان« اســت که
در شــاهنامه هم اتفاقــا به همین معنی آمده اســت.
این واژه هنوز هــم در گویشهای جنوب دریای خزر به
معنی »شبان گوســفند«  -در مقابل »گالش« به معنی
»شــبان گاو« -به کار میرود .نسبت کردها با کردوخها
نیــز پایه و اســاس علمی ندارد .درضمــن بگویم خود
مینورســکی هم که در ابتدا چنین نظری ابراز کرده ،در
نوشــتههای بعدی خود از این نظریه عدول کرده است.
باز هم تأکید میکنم ما در ایران پیش از اســالم دو قوم
بزرگ داشتهایم؛ با نامهاي شرطی ماد و فارس ،هر گروه
قومی که امــروز در ایران وجود دارد ،از این دو به وجود
آمدهاند .در گســتره ایران امروزی هیچگاه annexation
یا الحاق ســرزمینهای اقوام دیگر اتفاق نیفتاده است،
یعنی هیــچ گروهی امروز در ایــران نمیتواند ادعا کند
حکومت مرکزی ایران ســرزمین آنها را تســخیر کرده و
به ایران الحاق گردانده اســت .چنانکــه گفتم در ایران
دو نــژاد وجود دارد :یکــی نژاد ایرانــی و دیگری ترک،
که تنهــا نماینده آنها در ایران ترکمنها هســتند .حتی
قشقاییها را هم که تا حدی ریشه ترکی دارند ،نمیتوان
ترک به شــمار آورد ،زیرا در بسیاری از موارد هم از نظر
آنتروپولوژی و هم از لحاظ فرهنگی ،شاخصهای ایرانی
به دست آوردهاند و در میهنپرستی و پایبندی به مصالح
کشــور ایران نیز همواره پیشتاز بودهاند .در خراسان هم
حدود  ۶۰هزار عرب بودهاند که اکنون همگون شــده و
فارسیزبانند .مردم آذربایجان هم هرچند به ترکی تکلم
میکنند ،اما از نــژاد اصیل ایرانی و از اخالف آذریهای
باســتان هســتند که به گروه »ماد« تعلــق دارند .البته
در کنفدراســیون شاهســون گروههای کوچکی از اقوام
ترکنژاد وجود دارند .اصال گفتمان قومیت در ایران پایه
ندارد و محصول القائات خارجی است.
 پس قومی به نــام »کرد« از چه زمانی شــکل
گرفته و خاستگاه آن به کجا بازمیگردد؟
اصوال خاستگاه گویشوران کردی و گسترهای که این
زبان در آنجا شــکل گرفته ،بنابر دادههای زبانی ،مناطق
مرکزی ایران است .بعدها و بهویژه در سدههای نخستین
هــزاره دوم بعــد از میالد ،کــوچ این مردم به شــمال
شــروع شده است .درباره خاستگاه نژادی کردها ،من در
مقالهای با عنــوانProlegomena to the study of the

مبســوطی کرده و کتابها و مقاالت متعددی به چاپ
 Kurdsکــه در مجلــه  Iran and the Caucasusچاپ
رسانده است.
شده است بهتفصیل ســخن گفته و خوانندگان را برای
یا وقتی از جنگ آذریها و ارامنه صحبت میشــود،
آگاهی بیشتر دراینباره به مقاله مزبور ارجاع میدهم.
خلط مبحث میشود و مردم ناخودآگاه تصور میکنند
 بنابراین بهتر نیســت در تحقیقات علمی ،ایران
منظــور آذربایجان ایران اســت ،درصورتیکــه ارامنه
را بــه گروههای زبانــی -مذهبی تقســیم کنیم نه
از ســاکنان بومــی آذربایجان بــوده و همــواره زندگی
گروههای قومی؟
مســالمتآمیزی در کنار مســلمانان این دیار داشتهاند.
به نظر بنده اصطالح خردهفرهنگ گویاتر و مناسبتر
بنابراین بایــد روند نامگذاری را تحت کنترل درآورد و به
است ،مثال خردهفرهنگ آذربایجان ،خردهفرهنگ فارس
رســانههای گروهی ابالغ کرد از بهکاربردن اصطالحات
یا خوزستان و ،...هرچند بعضی از فعاالن فرهنگی ایران
کاذب و نامهایی که پشــتوانه تاریخی ندارند و موجب
این اصطالح را توهینآمیز تلقی میکنند .صفت »خرده«
بهوجــودآوردن هویــت کاذب میشــوند ،پرهیز کنند.
در این اصطالح اصال جنبه تحقیرآمیز ندارد ،بلکه مبیّن
معتقدم دولت باید نامگذاریهای جغرافیایی و تاریخی
محلی و منطقهایبودن این فرهنگ اســت .بنابراین ما
را تحت کنترل شــدید درآورد .اصــوال نامهای تاریخی،
میتوانیــم این اصطالح را به فرهنــگ بومی یا محلی
قومی و نژادی به منزله کورهراهی اســت که دشــمنان
اصــالح کنیم .من فکــر میکنم این جنبــه توهینآمیز
سعی میکنند به وسیله آن در هر دژ مستحکمی نفوذ
ممکن اســت در ذهن کسانی شــکل بگیرد که از بیرون
کنند.
به مسئله نگاه میکنند نه از درون و فرهنگ بومی خود
 البتــه بعضــی از سیاســتمداران ایرانی هم
را در تقابل با فرهنگ ملی میبینند ،یعنی خود را عضو
ســالها پیــش دربــاره دخالتهــای خارجی و
خانواده نمیپندارند .نکته مهم دیگر اینکه چنانکه در
هویتسازیهای کاذب هشــدار دادهاند؛ از جمله
باال اشــاره کردم ،دو اصطــالح »اقلیت« و »اکثریت« در
محمدعلی فروغی در جایی گفته اســت» :تخم لق
ایــران اصال معنا ندارد .اقلیــت و اکثریت در ایران فقط
کردستان مســتقل را هم انگلیسها در دهن اکراد
مرتبط با مســائل دینی اســت که مثال مسیحیان اقلیت
شکســتهاند و خاطر دولت ترکیــه را از این جهت
هستند و مسلمانان اکثریت و درواقع فقط غیرمسلمانان
متزلزل ساختهاند و البته ما هم باید مثل آنها متزلزل
را میتوان اقلیت به معنای مذهبی آن به شــمار آورد.
باشیم .«...
حتی در رابطه با سنی و شیعه این اصطالحات مصداق
بله! اصوال تجزیه کشورها یکی از خویشکاریهای
ندارد؛ فقط میتوانیم بگوییم اقلیت مســیحی ،یهودی،
امپریالیســم جهانی اســت؛ بهویژه بریتانیاییها در این
لب مطلب آنکــه وجود گروههای
مندایی و زرتشــتیّ .
زمینــه تبحــر خاصی دارنــد! و میتواننــد یک منطقه
قومی در ایران پدیدهای اســت مجازی و بسیار شرطی،
کامــال یکپارچــه را در چند ســال تجزیه کننــد ،نمونه
فقط گروههــای زبانی یا به عبارت بهتر ،خردهفرهنگها
بارز آن هندوســتان اســت یا کشور یوگســالوی .همه
یا فرهنگهای بومی مختلــف در ایران وجود دارد و ما
مردم یوگســالوی یک قوم هســتند؛ قوم اســالو .زبان
بــا گوناگونی زبانهــا و گویشها در این کشــور مواجه
و فرهنــگ و فولکلــور و همه
هستیم.
ﻧـﮑﺘـﻪ
فاکتورهــای قومــی آنها یکی
 بــه نظــر شــما ،چطور
اســت .در دوره کمونیســتی و
میتــوان از بهوجودآمدن
در زمــان حکومــت تیتــو ،وی
هویتهــای قومــی کاذب
سعی میکرد تفاوتهای دینی
جلوگیری کرد؟
خردهفرهنگهای یوگسالوی را
با یــک اصطالح یا با یک نام
 ارتدکس ،کاتولیک و مسلمان،میتوان روی روندهای سیاسی
که این مسلمانان هم بیشتر پیرو
تأثیر گذاشت .اصوال اصطالحات
فرقه بکتاشیه هستند -کمرنگ
یا ترمینهــا از جمله قومنامها
صفت »خرده«
کند و میگفت مردم یوگسالوی
خود یک مقوله سیاسی هستند
اصال جنبه تحقیرآمیز ندارد ،بلکه
یک قوم هســتند ،همــه به یک
و از طــرف محافــل ذینفع با
مبیّن محلی و منطقهایبودن این
زبان صحبــت میکنند و از نظر
هدف خاصی استفاده میشوند
فرهنگ است .بنابراین ما میتوانیم
آنتروپولــوژی تفاوتــی ندارند.
و اهرم مهمی در سیاستگذاری
این اصطالح را به فرهنگ بومی
یا محلی اصالح کنیم
ولی غرب آمــد و این اختالفات
به شــمار میآیند .با استفاده از
را پررنــگ کــرد و هویتهــای
یــک اصطالح میتــوان هویت
مختلفی به وجــود آورد .مثال میگویند بوســنیاییها،
کاذب به وجود آورد ،میتوان تشــنج بــه وجود آورد یا
مگر بوســنیاییها قومند؟! یا میگویند زبان بوســنیایی،
تشــنجزدایی کرد ...مثال وقتی ســاکنان آذربایجان را -
در حالــی که زبانی به نام بوســنیایی وجود ندارد و این
کــه در اصالت ایرانــی آنها هیچ شــکوتردیدی وجود
زبان ،همان زبان »صربی« یا »صرب و کرواتی« اســت.
نــدارد  -ترک بنامیم ،رفتهرفتــه در آنها هویت ترکی به
وجــود میآید .البته من میدانــم واژه ترک در ایران بار
حاال همین مدل هم ممکن اســت در ایران پیاده شود.
نــژادی ندارد و فقط برای اشــاره به زبان به کار میرود،
بنابراین دولتمردان و سیاســتگذاران ایرانی باید به این
ولی بههرحال اگر در اســتفاده از واژه ترک حساســیت
موضوع توجه خاصی داشته باشند .متأسفانه چنانکه
الزم به خرج داده نشــود ،خواهناخواه مردم آذربایجان
من به عنــوان یک ناظر خارجی میبینم ،در رقابتهای
بــا هویت ترکی و به تبع آن با ترکیه ،جمهوری باکو یا با
انتخاباتی برخی نامزدها ســعی میکنند با مطرحکردن
جمهوریهای ترکزبان آســیای مرکزی پیوند داده شده
مســائل قومی آرای بیشتری به دســت آورند ،ولی این
و از ایران طرد میشــوند که این وضع ،درنهایت موجب
مقوله ،بسیار حساس است و نباید از آن برای کسب آرای
بهوجودآمدن قومی علیحده در ایران خواهد شــد .این
مردم بهرهبرداری کرد.
مســئله به هیچوجه گناه مردم نیست ،چطور میشود
اجازه دهید دراینباره خاطرهای نقل کنم :من حدودا
آنها را ترک نامید و بعد انتظار داشت گرایشهای ترکی
 ۱۵سال پیش ،در سفری به اردبیل ،روزی به بقعه شیخ
نداشــته باشــند و از تأثیرات مخرب پانترکیسم مصون
صفیالدیناردبیلی – که در آن زمان هنوز مرمت نشده
بمانند؟!
بود -رفته بــودم .در آنجا دیدم گروهی از دانشآموزان
مــردم خطه شــریف آذربایجان را فقــط باید آذری
یک دبســتان که گویا کالس دوم یا ســوم ابتدایی بودند
یا آذربایجانی نامید؛ مانند کاشــی یا کاشــانی ،تهرانی،
به همراه خانمی که معلمشان بود به بقعه شیخصفی
خراســانی ،یــزدی و . ...درعینحال باید توجه داشــت
آمدهاند .من با یکی از بچهها شــروع به صحبت کردم
برای نامیدن مردم ترکزبان شــمال ارس ،یعنی ساکنان
و فهمیدم زبان فارســی را بســیار خوب میداند .معلم
جمهــوری باکو به هیچوجه نبایــد از واژههای آذری یا
که متوجه این موضوع شــده بود ،جلو آمد و پرسید چرا
آذربایجانی استفاده کرد؛ زیرا آن منطقه هرگز آذربایجان
با بچه صحبت میکنید؟ من گفتم میخواســتم ببینم
زبان فارســی را میداند یا نه؟ آن خانم برافروخته شــد
نبوده ،بلکه »اران« نام داشــته است و مردم این منطقه
و پاســخ داد :زبان فارسی ،زبان مادریاش است ،چطور
نیز هرچنــد ترکزباناند ولی با مــردم آذربایجان ایران
ممکن است نداند؟! و این برای من بسیار خوشحالکننده
عالئــق تکوینــی ندارنــد و از نظر فرهنگــی کامال جدا
هســتند .اصــال بهوجــودآوردن جمهــوریای به نام
بــود .بله! در آن زمان نهچندان دور ،از دید من به عنوان
آذربایجان به این نیت بوده است که در آینده ،آذربایجان
یک پژوهشــگر خارجی ،وضع اینگونه بــود ولی امروز
متأســفانه ،گفتمانهای تفرقهافکنی در سطح جامعه
ایران را به این جمهوری همنام ملحق کنند .دراینباره،
ایران به چشــم میخورد که ممکن است عاقبت خوبی
دانشمندانی که خود برخاسته از خطه آذربایجان هستند
نداشته باشد.
تحقیقات ارزشــمندی انجام دادهانــد ،از جمله :احمد
 ســؤالی که تا اینجای بحث برای من پیش آمده
کسرویتبریزی ،سیدحسن تقیزاده ،محمدامین ریاحی،
این اســت که دلیل نگرانی و دغدغه خاطر شما به
یحیــی ذکاء ،عبدالعلی کارنگ ،عباس زریابخویی و. ...
عنوان یک دانشمند و پژوهشــگر خارجی ،در باب
استاد مرحوم عنایتاﷲ رضا هم در این زمینه تحقیقات

مسائل ایران چیســت؟ آیا این نگرانیها ناشی از
این نیست که تمامیت ارضی ایران برای منافع ملی
جمهوری ارمنستان نیز مهم است؟
سؤال جالبی اســت! بله ،تمامیت ارضی ایران برای
منافع جمهوری ارمنســتان مهم است ،کسی نمیتواند
منکــر اهمیــت این موضوع شــود .ولی بنــده از منظر
دیگری به مســئله نگاه میکنم؛ اوال ،ایران و کشورهای
اطراف حیطه مطالعاتی بنده اســت و ثانیا من ارمنیها
و فرهنــگ ارمنی را جزئی از فرهنــگ بزرگ هندوایرانی
میدانم و معتقدم ارمنیها هم در شــکلگیری فرهنگ
ایرانی ســهیم هســتند .بنابراین نمیتوانم منافع ملی
ارمنســتان را از منافــع ملی ایران جدا کنــم .به عبارت
دیگر ،ایراندوســتی بنده جنبه بنیادین و فلسفی دارد و
نــه مقطعی .ما میدانیم حتی از دوره هخامنشــی نیز
ارمنیان برای حفظ تمامیت و استحکام ایران کوشیدهاند.
در زمان انقالب مشروطه و غائله پیشهوری نیز ارمنیانی
مانند اردشــیر آوانســیان که عضو حزبتــوده بودند بر
خالف پیشــهوری بینــش دیگری داشــتند و همواره بر
تمامیت ارضی ایران تأکید میکردند.
نکته دیگــر آنکه ،هــر ملتی عناصر میهنپرســتی
یــا »پاتریوتیســم« خاص خــود را دارد .مثــال در میان
وطنپرستان روس ،ایجاد امپراتوری و یگانگی قوم اسالو
و کلیســای ارتدکس روس از جایــگاه ویژهای برخوردار
اســت ،اینها از عناصــر مهم جهانبینی وطنپرســتان
روس اســت .ولی در میان ارامنــه ،یکی از عناصر مهم
میهنپرســتی ،ایرانگرایی است .شــما نمیتوانید یک
وطنپرست ارمنی را که عرق ملی دارد پیدا کنید که مثال
بگوید ما نباید با ایران رابطه داشته باشیم .حتی ممکن
اســت این فرد به روسها نگاه حسنهای نداشته باشد،
ولی مطمئنا کشور ایران برایش مهم است .باور کنید این
مسئله اصال ربطی به مسائل ژئواستراتژیک ندارد و باید
ریشــه آن را در تاریخ جست .از همه مهمتر اینکه ،ایران
یک پدیده فراملی ،فرامنطقهای و جهانی است .فرهنگ
ایرانی بخشی از میراث بشری است و همانقدر که برای
خود ملت ایران اهمیت دارد ،برای مردم جهان نیز مهم
اســت .خدشهدارشــدن تمدن ایرانی ،خدشهدارشدن
بخشی از میراث بشری است .کمتر کشوری پیدا میشود
که چنین جایگاهی در جهان داشــته باشــد .اگر ایران،
شــکل کنونی خود را از دســت دهد ،بشریت بخشی از
میراث خــود را گم میکند .حفــظ فرهنگ ایران ،حفظ
میراث بشــری اســت ،ایرانگرایــی ،مترادف بــا مرام و
معرفت و بزرگمنشی است.
کشــورهایی مانند ایران و روم که چنین جایگاهی در
تمدن بشــری داشتهاند در طول تاریخ کم بودهاند .البته
در سدههای اخیر روســیه نیز سعی کرده است جایگاه
خود را از نظر فرهنگی بــه همین درجه در جهان ارتقا
دهد .من خود دیدهام افرادی که تاتار یا ازبک هســتند،
ارتدکس شــدهاند و خــود را روس معرفی میکنند ،نه
اینکه طرفدار قوم روس باشــند ،بلکه خواهان فرهنگ
و تمدنی هســتند که نقش پررنگتری در میراث بشری
دارد .روسیه این جنبه را در  ۳۰۰ ،۲۰۰سال اخیر به خود
گرفته اســت ،ولی ایران سه هزار ســال است که چنین
جایگاهــی دارد .در جهــان امروز اگر آمریکا به شــکل
فعلی ،وجود داشته باشــد یا نه ،چیزی از میراث بشری
از دست نمیرود.
البته اروپا در کل پدیده دیگری است و مانند ایران یک
قطب فرهنگی و تمدنی است .اگر اروپا نیز در کلیت آن
دچار معضل شــود ،ضربهای به میراث بشری و فاجعه
بزرگی برای تمدن انسانی خواهد بود که متأسفانه ،این
اتفاق در حال رویدادن اســت و من از این بابت بســیار
نگرانم .اگر راستش را بخواهید من در جهان کنونی دو
قطب بزرگ تمدنی میبینــم :یکی ایران و دیگری اروپا،
خدشهدارشــدن هریک از اینها ضربــه بزرگی بر پیکره
بشــریت وارد میآورد .همه دستاوردهای بشری از علم
گرفته تا فلســفه ،محصول اروپاست و فرهنگ انسانی،
امروز بر پایه میراث فرهنگی اروپا استوار است.
 حال بپردازیم به مســئله زبان مــادری :به نظر
شــما آموزش زبان مادری در ایــران با چه موانع و
مشکالتی روبهروســت و آیا در حال حاضر این امر
امکانپذیر است؟
دربــاره آموزش زبان مادری در کنار زبان معیار ،باید
همــه جوانب را در نظر گرفت .چطــور باید این زبانها
را در مدرســه تدریس کرد؟ براســاس کــدام گونه باید
برای این زبانها کتاب درســی تدوین شــود؟ و از کجا
باید معلمانی برای تدریس این زبانها پیدا کرد؟ برخی
گمان میکنند سمنانی ،سیوندی ،حتی گیلکی و مازنی
لهجهاند و کــردی و بلوچی زبان هســتند ،در صورتی
که سیوندی ،ســمنانی یا مازنی تفاوت بیشتری با زبان
فارســی دارند تا کــردی ،کردی مهاباد و کرمانشــاه به
فارســی نزدیکترند تا زبانهای فوق .بنابراین با همان
معیارهایی که ما کردی را زبان به شمار میآوریم ،گزی
یــا ابیانهای هم زبانند ،نه گویــش .کردی را در مدارس
براساس کدام گونه باید تدریس کرد؟ گویش مهابادی،
کرمانشاهی ،بیجاری یا خراسانی؟ آموزش زبان مادری
در کنار زبان فارسی یک فانتزی است .ترکی آذربایجانی
هم چنین وضعیتی دارد.
 بنابراین شــما با آموزش ایــن زبانها مخالف
نیســتید ،ولی معتقدید چنین چیزی عملی نیست و
فقط یک رؤیاپردازی است.
بلــه ،رؤیاپردازی اســت! البته برخــی از بازگوکردن
مســئله تدریس زبان مادری در مدرسه نیت بدی در سر
ندارند ،ولی از موانع و مشــکالتی که در ســر راه وجود
دارد ،بیخبر هستند.
ادامه در صفحه ۷

 احمدینــژاد :اولویــت دولــت پافشــاری بر
آرمانهای امام خمینی است
 ســخنگوی شــورای نگهبان :رایزنی با شورای
نگهبــان اگر در جهــت عدم اجرای قانون باشــد
تأثیری ندارد
 رئیــس مجلس خبــر داد :بهزودی گشــایش
عظیمی در روابط مصر و ایران پدید میآید
 محســنیاژهای :وزارت اطالعات در پاســخ به
اســتعالمها به وظیفــه قانونی خــود عمل کرده
است
 رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح :جناحها و
اشــخاص مورد حمایــت بوش منافــع آمریکا را
تأمین میکنند

 هشــدار انتخاباتی رئیس ســتاد کل نیروهای
مســلح :باید مانــع از ورود متحصنین به مجلس
هشتم شد
 واکنــش ســخنگوی شــورای نگهبــان بــه
ردصالحیــت کاندیداهــای روحانی :آیــا احتمال
ندارد یک پزشک مسائل پزشکی را رعایت نکند
 وزیر نفــت :یک میدان جدیــد گازی در خلیج
فارس کشف شد
 توکلی :کلیات الیحه بودجه رأی میآورد
 تأکید معاون دبیر کل اعتماد ملی :با هر اقلیتی
شرکت میکنیم
 زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل:
آمریکا به تقویت منطقهای ایران کمک کرده است
 حدادعادل :نام خیابان خالد اسالمبولی ربطی
به روابط ایران و مصر ندارد

 ســخنگوی شــورای نگهبان :بــا رایزنیهای
قانونی درخصوص ردصالحیتها مشکلی نداریم
 سرلشــکر فیروزآبــادی :احمدینــژاد الگوی
مسئول صالح در جمهوری اسالمی است
 اســتاندار تهران :مالک در بررســی صالحیت
داوطلبان قانون است
 سفیر فرانســه در آمریکا :شــماری از اعضای
شورای امنیت خواستار تعویق بحث تحریم ایران
هستند
 سفیر ایران در فرانسه :دنبالهروی از آمریکا به
تصویر فرانسه در ایران خدشه وارد میکند
 وزیــر فرهنــگ :ســینمای اندیشــهورز بدون
مخاطب بیمعناست
 مشاور سابق امنیت ملی آمریکا :اصالحطلبان
یا میانهروها در همکاری با غرب بهترند

 الیاس نادران ،عضو فراکسیون اکثریت مجلس
خواســتار شــد :پاســخگویی دولت در مورد ۳٫۱
میلیارد دالر واردات بدون مجوز
 منتجبنیــا ،قائممقام دبیرکل حــزب اعتماد
ملی :احســاس امروز مردم شبیه دوم خرداد ۷۶
است
 مخبر کمیســیون اقتصادی مجلس :دولت در
بودجه  ۸۷نه به نظــام هماهنگ توجه کرد و نه
به اصل ۴۴
 رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح :مجلس
هشتم باید پرکار ،آرام و حامی دولت باشد
 امیــنزاده ،عضــو کمیســیون امنیــت ملی:
قطعنامههای شــورای امنیت در مــورد ایران ،به
نفع آمریکاست
 رئیس کمیسیون انرژی مجلس :دچار بیماری
سخت سوسیالیستی و دولتگرایی شدهایم

 والیتی پیشــنهاد کــرد :تضمیــن فعالیتهای
هســتهای از طریق همکاری با آژانس و تعامل با
فرانسه ،آلمان ،چین و روسیه
 اتحادیــه جهانی علمای مســلمان از ایران در
اســتفاده از حقوق مشــروع خود در غنیســازی
اورانیوم حمایت کرد
 سرلشــکر فیروزآبادی :نیروهای مســلح پاسخ
هرگونه طمعورزی استکبار را خواهند داد
 رئیس مجلس :بوش هیچ ســندی علیه ایران
ندارد
 ســخنگوی شــورای نگهبان :لباس ســمت و
پست صرفا موجب مصونیت افراد نمیشود
 رؤسای جمهور کشــورهای آفریقایی در دیدار
با متکی از برنامه هستهای ایران حمایت کردند

 سخنگوی وزارت خارجه :ما آمادهایم در مورد
طیف وسیعی از موضوعات با اروپا گفتوگو کنیم
 وزیــر نفت :در صورت عالقهمنــدی هند برای
توســعه میدان جدید نفتی در ایران اولویت با این
کشور است
 نماینــده آمریکا در ســازمان ملــل :ایران حق
برخورداری از انرژی هستهای را دارد
 درخواســت برخی از اعضای شــورای امنیت
برای تعویق تصمیمگیری درباره ایران
 روسیه خواستار فوری محاصره غزه شد

