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هفته وحدت؛پادزهرفتنه جویی
دشمنان اسالم

رودســـری – نــام گـــذاری هــفــتـهای بــا عنوان
وحدت ،هم یک عمل هوشمندانه و هم یک اقدام
ضروری بود؛ اقدامی به موقع که بنیانگذار کبیر
انقالب اسالمی ،با انجام آن در همان نخستین
سالهای پیروزی انقالب ،سنگ بنای تأسیس
تمدن نوین اســامــی را گــذاشــت؛ تمدنی که
در واقــع حاصل تال شهای بیوقفه و دو قرنه
دلــســوزان جهان اســام ،از مذاهب مختلف و
با گرایشهای متفاوت فکری اســت؛ بزرگانی
همچون سیدجما لالدین اســدآبــادی ،محمد
عبده ،آیتا ...العظمی بروجردی ،شیخ محمد
شلتوت،امام خمینی،حضرت آیت ا...خامنهای
و . ...در قاموس فکری تمام این اندیشمندان و
فضالی جهان اسالم ،راه برون رفت از مسائل و
مشکالت متعدد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
مسلمانان ،تمسک به حــب ـلا ...یعنی همان
آیین مقدسی است که پروردگار عالم بر پیامبر
بزرگوارش ،حضرت محمد(ص) نازل فرمود.
تأکید بر مشترکات و دوری گزیدن از اختالفات،
پیام روشن و قاطع طرفداران وحدت اسالمی در
 200سال گذشته بوده است .نکته قابل تأمل
اینکه در طرف مقابل نیز ،دشمنان اسالم ،بیش
و پیش از هر چیز ،وحدت را آماج تیرهای فتنه
خود قرار داده و از آن بیمناک بودهاند .کارنامه
استعمار در دو قــرن گذشته ،از شــرق تا غرب
جهان اســام ،نشان میدهد که مصاف اصلی
استعمارگران بــرای غلبه بر ممالک اسالمی،
جنگ با اندیشه وحدت اسالمی و تالش برای
دامن زدن به اختالفات فرقهای و عقیدتی بوده
اســت؛ تقویت و حمایت از جریا نهایی مانند
قادیانیگری در هند ،بابیه در ایران و وهابیت
در عربستان ،از حــدود دو قرن پیش ،با همین
سیاست دنبال شد و فتنههای عجیب و غریبی
در جهان اسالم به پا کرد .هنگامی که یکی از این
دیدگا هها ،یعنی وهابیت ،به اقتدار حاکمیتی
در سرزمین عربستان دســت یافت و دستگاه
آلسعود فعالیت خود را آغاز کرد ،شرایط برای
ایجاد نقار در میان مسلمانان ،بیش از پیش
فراهم شد و شعلههای کینه و نفاق ،از هر سو زبانه
کشید؛ اما درســت در همین شرایط اسفبار و
در هنگامه ورود ابرهای تیره به آسمان اندیشه
مسلمانان و دوستداران وحدت اسالمی ،پیام
زندگی بخش بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی،
روحــی دوبــاره را در کالبد جهان اســام دمید
و وحــدت اسالمی ،در معنای واقعی کلمه ،به
عرضه خــود در برابر دیــدگــان انسا ندوست و
توحیدمدار مسلمانان آگاه پرداخت .با این حال،
دشمن از کوبیدن وحدت به عنوان عاملی برای
بازگشتعصرطالییعظمتمسلمانانوتأسیس
تمدن نوین اسالمی ،غفلت نکرد؛ طی چهار دهه
گذشته ،انواع و اقسام گروهها و فرقههای معاند با
وحدت اسالمی شکل گرفت؛ طالبانیسم ،فضای
افغانستان را آلود و ملت مظلوم سوریه و عراق،
زیر تیغ جهالت و عناد داعش و امثال آن ،زجرها
کشیدند؛ اما ،با تمام این اوصاف ،فرا رسیدن ایام
ی مکرم اسالم(ص)،
با سعادت و پرسرور والدت نب 
فرصتی طالیی است برای دوباره زمزمه کردن
شعار وحدت و امیدوار بودن به تأسیس تمدن
نوین اسالمی و گذر از پیچ پرحادثه دوران معاصر.
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پهلوی اول کاری کرد که امیر کبیر در بدترین شرایط حاضر به انجام آن نشد

واگذاری خاک ایران؛هدیه رضا شاه به آتاتورک
جواد نوائیان رودسری – اختالفات ارضی
میان ایــران و عثمانی ،از دوره صفویه آغاز
شد و طی قر نهای بعد ادامــه یافت و پس از
تجزیه عثمانی به سرزمینهای ریز و درشت
مــیــا نرودان ،ایــن اختالفات به کشورهای
تــــازهوارد نــیــز ،ارث رســیــد و مــوجــب ب ــروز و
ظهور اختالفاتی شد که گاه کار را به عرصه
مخاصمه میکشید .دو طرف ،به ویژه در دوره
قــاجــار ،کوشیدند تا با انعقاد قــراردادهــای
صلح پــایــدار ،به اختالفات پایان دهند؛ اما
زیادهخواهیهای عثمانیها و بعدها ،دولت
نوظهور جمهوری ترکیه ،همواره سببساز
درگــیــریهــای دیپلماتیک مـیشــد .پــس از
سفر رضاشاه به ترکیه در سال  1313هـ.ش،
تأثیری که وی از همتای ترکیهای خود ،کمال
آتاتورک پذیرفت ،باعث شد که پهلوی اول
بکوشد دایره مناسبات خود را با ترکیه ،افزایش
دهــد و ایــن فرصتی طالیی بــرای دولــت این
کشور بود که به زیادهطلبیهای ارضی خود
جامه عمل بپوشاند .در این نوشتار برآنیم تا
به مقایسه نوع برخورد رضاشاه با این موضوع
که ارتباط تام و تمامی با مسئله تمامیت ارضی
کشور دارد با رویکردی که حدود  9دهه قبل
از آن ،میرزاتقیخان امیرکبیر برای تقابل با
زیادهطلبی عثمانیها پیش گرفت ،بپردازیم.
▪پایداری برای پاسداری از خاک ایران

وقــتــی در ســـال  1225هـــــ.ش ،در دوره
محمدشاه قاجار ،میرزاتقیخان امیرنظام،
به نمایندگی از دولت ایران وارد ارزنةالروم
(شهری در جنوب شرقی ترکیه امروزی) شد،
اوضاع اص ً
ال به نفع ایران نبود .روسیه تزاری
به موجب قـــرارداد گلستان و ترکمانچای،
بــخــشهــای وســیــعــی از ســرزمــیــنهــای
شمالغربی ایران ،در قفقاز را تصاحب کرده
بود و تمایل داشت که ایران در دیگر عرصههای
بینالمللی نیز ،بازنده باشد .بریتانیا هم که
تنها در اندیشه حفظ مستملکات خودش در
هندوستان بود ،ایــران ضعیف و تحقیر شده
را ،بسیار بیشتر از ایران مقتدر میپسندید.
این دو کشور استعماری ،با چنین رویکردی،
واسطه و میانجی مذاکرات ارزنةالروم میان
عثمانی و ایــران شده بودند! بدیهی بود که
عثمانیها با درک این مسئله ،لحن تندتری
را در مذاکرات پیش بگیرند و بخواهند طرف
ایرانی را تحت فشار بگذارند .با این حال،
میرزا تقیخان کسی نبود که به این سادگی از
میدان به در برود .عثمانیها در این مذاکرات،
اصرار داشتند که ایران از حق حاکمیت خود
بر خرمشهر بگذرد و آن را به بیگانه وانهد؛ اما
امیر مستندات تاریخی و حقوقی فراوانی را
برای اثبات حق حاکمیت ایران بر خرمشهر
ارائــه داد و افــزون بر آن ،بــرای گرفتن حالت

حسن ارفع[«:رضا شاه گفت ]:منظور
این تپه و آن تپه نیست .منظور من این
است که دودستگی و جدایی که بین
ایران و ترکیه از چند صد سال [قبل]
وجود دارد و همیشه به زیان هر دوکشور
و به سود دشمنان مشترک ما بوده است،
از میان برود .مهم نیست که این تپه از آن
که باشد ،آنچه مهم است این است که
ما با هم دوست باشیم!»

دیدار رضا شاه با آتاتورک در ترکیه زمینه ساز جدایی بخشی از خاک ایران شد

حمله و وادارکردن عثمانیها به عقب نشینی،
اسناد انکارناشدنیای را درباره حق حاکمیت
ایــران بر سلیمانیه و سنجار که در آن زمان
بخشی از خــاک عثمانی محسوب میشد،
در اختیار حاضران در مذاکرات دو جانبه و
ناظران قرار داد؛ طوری که عثمانیها ،عم ً
ال
در تنگنای عجیبی قــرار گرفتند و دســت به
اقدام نابخردانهای زدند؛ در یکی از روزها که
امیرکبیر به قصد استحمام وارد شهر شده
بــود ،با تحریک انورافندی ،نماینده دولت
عثمانی ،تعدادی از اراذل و اوبــاش شهر به
خیمهگاه سفیر ایران حمله کردند .اعتراض
اعضای هیئت ایرانی با این جمله که «آن ها
معترضانی بودند که حقوق حقه کشور خود را
میخواستند» ،پاسخ داده شد .اما امیر ،بیدی
نبود که از این بادها بلرزد؛ او اص ً
ال آرامش خود
را از دست نداد و حتی عثمانیها را تهدید کرد
که اسناد جدیدی را دربــاره اثبات حاکمیت
ایرانبربخشیدیگرازنقاطتحتتصرفآنها،
رو میکند و قشون ایــران نیز ،در کرمانشاه،
انتظار نتیجه این مذاکرات را میکشد تا در
صورت لزوم ،با قوه حربیه ،مناطق اشغالی را باز
پس گیرد .آرامش ،متانت ،آدابدانی و کیاست
امیرکبیر در این نشست ،همه را به شگفتی
واداشت و در حالی که روس و انگلیس پشت
عثمانی را گرفته بودند ،او به تمام خواستههای
آن ها «نــه» گفت و عاقبت ،حــرف خــود را به
کرسی نشاند و حقوق ملت ایران را استیفا کرد
و اجازه نداد تمامیت ارضی ایران ،دستخوش
تغییرات و تهدیداتی شود که بیگانگان خواهان

آن بودند .امیرکبیر ،پس از چند سال مذاکره
در ارزنةالروم ،به تهران بازگشت و برگ زرینی
را در تاریخ دیپلماسی ایران ،رقم زد.
▪رضاشاه ،خراب دوستی با آتاتورک!

حــدود  90ســال پس از مــذاکــرات امیرکبیر
در ارزنــةالــروم و توفیق این مرد وطندوست
در پاسداری از تمامیت ارضی ایــران ،در پی
سفر رضاشاه به ترکیه ،کمیتهای برای تعیین
حدود مرزی این کشور و ایــران تشکیل شد.
دیپلماتهاونظامیانترکیه،ماننداسالفشان،
عثمانیها ،بــاز هــم بــر طبل بهانهجویی و
زیادهطلبی میکوفتند تا آنجا که رفتار آن ها،
حتی مردی مانند حسن ارفع را که به ارتباط
با انگلیسیها شهره بــود ،عصبی کرد و کار
را به دعوا و جدل در کمیته کشاند .موضوع
دعــوا ،ادعــای حاکمیت ترکیه بر بخشی از
تپههای مرزی میان دو کشور بود که به لحاظ
سو قالجیشی و نیز ،دارا بــودن امکانات و
ظرفیتهای طبیعی ،ارزش فراوانی داشت.
زنــد هیــاد حسین مکی ،در جلد ششم کتاب
«تاریخ بیستساله ایران» به این موضوع اشاره
میکند و از قول حسن ارفع مینویسد« :من
عضو هیئت تحدید حــدود و حل اختالفات
[مرزی بین ایران و ترکیه] بودم .یک روز که
مــن و یــک سرهنگ تــرک ،بــر ســر موضوعی
مــــورد اخ ــت ــاف ،بــا حــــرارت بــســیــار بحث
میکردیم ،وی به من گفت :ما ترکها به نظر
اعلیحضرت(رضاشاه) اطمینان و اعتقاد کامل
داریم؛ سرهنگ ارفع پروندهها و نقشهها را به

حضور ایشان ببرد؛ هر چه فرمودند ما قبول
داریــم! من نقشهها و کاغذها را جمع کردم
و یک راســت به کاخ سلطنتی رفتم و به اتاق
داخل شدم و گفتم عرایضی دارم .چند دقیقه
بعد شاهنشاه وارد شدند ،در حالی که من
نقشهها را روی میز پهن کرده بودم .همین که
نقشهها را دیدند ،فرمودند :موضوع چیست؟
من شروع کردم به توضیح دادن که فالن تپه
چنین است؛ فالن منطقه چنان است؛ آنجا
سخت مورد نیاز ماست و از این حرفها؛ ولی
پس از مدتی که با حــرارت عرایضی کــردم،
بــا کمال تعجب دی ــدم اعلیحضرت چیزی
نمیفرمایند .وقتی سرم را بلند کردم ،دیدم
شاه با حالت مخصوصی به من نگاه میکند؛
گویی به حرفهایم چندان توجهی ندارد و تنها
چشم به چشم من دوخته است تا ببیند من چه
میگویم .من سکوت کردم .فرمودند :معلوم
است منظور مرا نفهمیدی؟! عرض کردم :بله
قربان! فرمودند :منظور این تپه و آن تپه نیست.
منظور من این است که دودستگی و جدایی که
بین ایران و ترکیه از چند صد سال [قبل] وجود
دارد و همیشه به زیان هر دوکشور و به سود
دشمنان مشترک ما بوده است ،از میان برود.
مهم نیست که این تپه از آن که باشد ،آنچه مهم
است این است که ما با هم دوست باشیم[!] من
شرمنده شدم و کاغذها و نقشهها را جمع کردم
و به وزارت خارجه که محل تشکیل هیئت بود
برگشتم .همه منتظر من بودند .تا وارد شدم،
پرسیدند :اعلیحضرت چه فرمودند؟ گفتم:
فرمودند ما دوست هستیم[!] این موضوعات
در کار نیست[!] تقسیم کنید؛ این طرف تپه که
رو به قطور است و اهمیت کمتری دارد ،مال ما
باشد و آن طرف ،مال ترکها .این واقع ًا درس
بزرگی بود برای من و دریافتم که شاه تا چه
اندازه نظربلند ،باگذشت و خواهان دوستی و
صلح و صفا هستند و حتی برای این موضوع،
حاضرندازخاکمملکتهمچشمبپوشند[!]»
به این ترتیب ،رضاشاه در شرایط کام ً
ال عادی،
کــاری را انجام داد که امیرکبیر ،در بدترین
شرایط ،حاضر به انجام آن نشده بود؛ نادیده
گرفتن تمامیت ارضی سرزمین ایران.

گزارش تاریخی

بازی دو سر باخت حزب دموکرات
در زمین آلمان!
در جنگ جهانی اول ،بر اثر ناتوانی در حفظ
بیطرفی ،برخی از سیاستمداران ایرانی آن
راهــی را برگزیدند که در نظرشان امنترین
مسیرها بود؛ یعنی در جستوجوی یک متحد
جدید برآمدند .به گــزارش مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ای ــران ،آلــمــان ،از آن نظر که به
لحاظ جغرافیایی دوردست بود ،متحد برتری
بهشمار میآمد؛ متحدی که ظاهر ًا با دشمنان
ایــران ،یعنی انگلیس و روسیه تــزاری ،دشمن
بــود و میتوانست در آن شرایط نقش مؤثری
ایفا کند .غافل از این که آلمانی یا انگلیسی،
به لحاظ ماهیت فعالیت ،فرقی با هم نداشتند
و هر کــدام به دنبال منافع خود در خاورمیانه
بــودنــد .هنگامیکه مجلس ســوم ،در آذرمــاه
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مجلس ،عضو حــزب دمــوکــرات بودند؛ دولت
آلمان تالش میکرد تا از مجرای دموکرا تها
که در کابینه و مجلس شورای ملی نفوذ داشتند،
دولــت ایــران را علیه انگلستان و روسیه وارد
جنگ کند .آلمانیها پس از کسب پیروزیهای
نظامی در روسیه و اتحاد با بلغارستان ،شرایط
را برای عقد یک پیمان سری با ایــران مناسب
تشخیص دادند و به نوشته مور خالدوله سپهر،
از اوایل شهریور  1294تا اواسط آبان ،1295
پرنس رویــس ،وزیرمختار آلمان در تهران ،با
مستوفیالممالک ،نخستوزیر ایــران ،در این
باب به مذاکره و گفتوگو پرداخت .در سال
 1294نفوذ آلمان در تهران از طریق پیوند با
دموکرا تها تا حدی افزایش یافت که وزیران
مختار متفقین نگران آن شدند که کودتایی به
طرفداری آلمان اتفاق بیفتد .در اردیبهشت
 ،1294هاینرش فن رویس ،وزیرمختار آلمان،
به همراه کنت لگوتتی ،وزیرمختار اتریش و
عدهای افسر و مبالغ زیادی پول و طال از اروپا به
ایران وارد شد .در خرداد همان سال ،او توانست
کلیه اتباع انگلیسی از جمله اوکانور ،کنسول
انگلیس در شیراز و تعدادی از طرفداران آن ها
را در شیراز دستگیر کند و تقریبا سراسر ایالت
فــارس را تحت نفوذ خود درآورد .در اصفهان
نیز ،قوای وابسته به دموکراتها ،شهر را تحت
کنترل درآوردند و تمام اتباع روسی ،انگلیسی و
هندی را از آن ایالت اخراج کردند .در نتیجه این
اقدامات ،فن اتر و مارلینگ ،وزیران مختار روسیه
و انگلیس ،به مستوفیالممالک فشار آوردند تا به
مسئله فعالیت نیروهای تحت نفوذ آلمان خاتمه
دهد ،اما او توانایی انجام این کار را نداشت .در
نتیجه ،ژنرال باراتف ،فرمانده نیروهای روس،
شخص ًا به قلع و قمع عوامل آلمانی پرداخت و
ایران ،بیش از پیش ،عرصه تاخت و تاز بیگانگان
شد .آلمانیها پس از افتادن به موضع ضعف،
دوســتــان خــود را در ای ــران فــرامــوش کــردنــد و
دموکراتها به تدریج ،به دنبال قدرت دیگری
رفتند؛ قدرتی مثل آمریکا که البته در آن گیر و
دار ،کار خاصی نمیتوانست انجام دهد.
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