
  جوابی بھ جنگ روانی مداوم علیھ ملتمان از زاویھ تاریخی 

  ان کنونی چگونھ پدید آمد؟ ایران تاریخی کجاست و ایر–بخش یکم 

  ) قتل و غارت ترکمنھا، ویا با اھداف استعماری بیگانگان آورده شده اند؟گیری از جلوآیا زابلیھا برای(

 علم تاریخ و باستانشناسی نیزدر دست استعمارگران ھمانند دین و مذھب،  وسیلھ ای جھت ،ده ھای اخیرسدر طی 
از . ف، تضعیف و حکومت بر آنان و غارت ھست و نیستشان بوده و میباشدایجاد دشمنی و اختالف بین ملتھای مختل

یک سو برای برخی ملتھا  شناسنامھ تاریخی دروغین و غرورآفرینی می تراشند، از سوی دیگر برای ملتھایی کھ 
در ھر غرور و غیرتشان مانع تحقق اھداف غارتگرانھ شان می شود، تاریخھای سراسر تحقیر و توھین می سازند کھ 

متأسفانھ این جنگ روانی کھ . دوحالت فاقد پایھ ھای علمی و منطقی بوده  با شرافت و معیارھای انسانی قرابتی ندارد
شان، از رسانھ ھای گروھی گرفتھ تا مراکز دانشگاھی پیش برده اتو زور با استفاده از ھمھ امکاناز سوی صاحبان زر 

از یک سو در جامعھ ای باعث پیدایش احساسات نژاد پرستانھ و . گذاردمی شود، در درازمدت تأثیر مخرب خودرا می
خود بزرگ بینی کذایی می شود کھ  تحقیر و توھین بھ دیگران و حتی نابودی گام بھ گام ھویت ملی آنان را حق و 

شتن دیگران و از سوی دیگر درجامعھ ای باعث پیدایش روحیھ خود کم بینی و بزرگ انگا. وظیفھ طبیعی خود می دانند
. و حتی خودگریزی و بیگانھ پرستی می شود، کھ ما امروزه در ایران نمونھ ھر دو گروه را خیلی آشکار شاھد میباشیم

تا جایی کھ شاید اغراق نباشد اگر بگویم روزی نیست مطالب توھین آمیزی از سوی نژادپرستان فارس برعلیھ ملتھای 
  . ھی منعکس نشوددیگر بویژه ترک و عرب در رسانھ ھای گرو

برای نمونھ و بعنوان مشتی از خروار، بھ بخشھایی از مطالب سراسر توھین و فحاشی ھای بی شرمانھ ای کھ از 
نترنتی منعکس گردید، بار دیگراز نظر یسوی یک سیستانی مشکوک و مرموز مستقیما بر علیھ ملتمان در صفحات ا

خورد نژادپرستانھ سبحانی امام جمعھ گنبد،از سوی روشنفکران ترکمن ھرچند بھ این توھین نامھ  و نیز بر. میگذرانیم
جواب متین و متمدنانھ ای داده شد، کھ مقایسھ این دو نوع برخورد، خود نشانگر و گویای مرز تمدن و توحش برای 

دسترسم میباشد، من ھم بنا بھ وظیفھ ملی و انسانیم در حد توان و منابعی کھ در . صاحبان خرد و وجدان سالم می باشد
میکوشم تا بھ قلب حقایق گذشتھ و سوء استفاده ھایی کھ در این توھین نامھ و توھین نامھ ھای مشابھ، از علم تاریخ 

در ادامھ افشاء اینگونھ سوء استفاده ھا و قلب حقایق تاریخی، علت . برای ھدفھای مخرب می شود جوابی درخور دھم
بدوا . ترکمنصحرا کھ تقریبا در زمان حیات نسل ما صورت پذیرفت، توضیح دھمواقعی کوچانیده شدن سیستانیھا بھ 

این را عرض کنم کھ من معتقد نیستم کھ این نوشتھ بی اساس و خالی از منطق کار یک سیستانی زحمتکش باشد، 
طع حساس بلکھ از سوی مراکز خاصی جھت سوء استفاده از این مردم درجھت تحقق اھداف پلیدشان، درست دراین مق

  . و خطرناک تاریخی بطور مداوم بھ میان آورده می شود

دراین توھین نامھ جھت دار، طبق روال مرسوم ھمھ نژادپرستان فارس با آسمان ریسمان کردن و تکرار خیال 
پردازیھای شبھ تاریخ استعمارساختھ و سرزدن بھ داستان کھنھ شده فارسھای متمدن و سازنده از یک سو و 

وحشی و ویرانگر این تمدنھا از سوی دیگر، میخواھد اینرا تلقین کند کھ گویا سیستانیھا نھ بر اساس ھمسایگان 
برنامھ سیاستھای استعماری قدرتھای بزرگ و از سوی عوامل داخلی آنان در دربار پھلوی آورده شده، بلکھ جھت 

  !  وچانده شده اندجلوگیری از غارتگریھای مخرب ترکمنھای مھاجر و متجاوز بھ این منطقھ ک

  : از خوانندگان عزیز خواھش میکنم نمونھ ھای زیر ازین توھین نامھ را با صبر و فداکاری از نظر بگذرانند

ایران سرزمین کھن و اسرارآمیزی کھ در طول تاریخ شاھد فراز و نشیب ھای فراوانی بوده است و کمتر سرزمینی « 
ھمسایگانی کھ نھ . ن خونخوار و ھمسایگان بی فرھنگ خود بوده است ھمچون ایران آماج بدسگالی و ددمنشی دشمنا

اگر بھ ابتدای پیدایش ایران زمین توجھ کنیم ، این . نشان از تمدن و مدنیت داشتند و نھ نشان از خلق و خوی انسانی 
و این سرزمین .   سرزمین ھمواره مورد تھدید اقوام رومی در غرب و اقوام ھون و ھپاطلیھ در شمال شرق بوده است

جھت حفظ بقای خود ھمواره در حالت نھ جنگ و نھ صلح با این اقوام وحشی کھ از خاور و شمال شرق و جنوب 
در زمانھای باستان این اقوام بھ ھون معروف بوده اند و در . سیبری بھ ایران حملھ ور میشدند روبرو بوده است 

اقوام وحشی یاد شده چنان قدرتی گرفتھ بودند کھ بھ انجام . د شده است ماساژتھا یا بعضی متون تاریخی از آنھا با نام 
 یکی از این نبردھا عملیات ایذایی در مرزھای شمالی و باختری ھخامنشیان مبادرت می ورزیدند و در نھایت در

وروش در این شاید فقدان ک . ایران کھ خود ھمواره شخصا صحنھ نبرد را اداره مینمود بھ قتل رسید هکوروش شاھنشا
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نبرد نقطھ قوتی جھت جرات پیدا کردن این اقوام شده باشد از طرف دیگر زمینھ ای در دولت ھخامنشی فراھم نمود تا 
  .یکبار برای ھمیشھ بر سیطره ماساژتھا بر صحاری آسیای میانھ خاتمھ داده شود 

ایای بجا مانده از اقوام وحشی شمال بعد از اضمحالل دولت ھخامنشی در ایران و سیطره سلوکیان و اشکانیان بق 
ھرچند یکبار ھجومھایی را بھ سرحدات شمالی ایران انجام میدادند ولی این ھجومھا بھ آن حدی نبود کھ در سیاست 

. گذاریھای دولت مرکزی تاثیر گذار باشد و اغلب این شورشھا و ھجومھا توسط مرزداران خنثی و درھم کوبیده میشد 
مالت نھایی قوای اشکانی کھ جھت گسترش حوزه نفوذ و سرحدات ایران انجام شد نسل این اقوام تا اینکھ بر اثر ح

  . وحشی بکلی منقرض شد تا جایی کھ در دوره ساسانی دیگر اثری از این یورشھای وحشیانھ بھ چشم نمی خورد

اراده سیاسی و نظامی قدرتمند بعد از تصرف ایران توسط قوای عرب و از بین رفتن استقالل سیاسی و نظامی و نبودن 
، بتدریج اقوام زرد پوست از نواحی مغولستان غربی و حوزه آبریز کوھھای تیانشان وآلتایی در مغولستان بھ طرف 
مرزھای شرقی و شمال شرقی ایران عزیمت و اقدام بھ اسکان در حوزه سکونت ماسازتھا کھ تقریبا خالی از سکنھ 

جغرافیایی محل سکونت ماساژتھا از مرزھای مغولستان غربی شروع و در شرقی ترین محدوده  . شده بود مینمایند 
نقطھ بھ آبھاب دریای کاسپین محدود میشد و صحرای قره قوم مرز طبیعی و خاکی بود کھ مناطق محل سکونت این 

نھ ماسازتھا بودند اقوام جدید کھ وارث سرزمین خالی از سک. اقوام را از مرزھای شمال شرقی ایران مجزا میساخت 
از اقوامی مغولی نژاد تشکیل میشدند کھ بھ نامھای مرکیت ، آالن ، نایمان ، قزان یا قزاق ، قرقیزیا و ازبکیا و اوغوز 

  )اوغوزھا اجداد تراکمھ امروزی ھستند.( خوانده میشدند ) تغذغوز( 

ودھای اونون و کرولون در مغولستان بھ کار اقوام مذکور از نظر نژاد از اقوام مغولستان غربی و در حدفاصل بین ر 
گلھ داری مشغول بودند و چون از نظر نژادی در رده ھای پایین جامعھ سنتی و قبیلھ ای مغولستان تعلق داشتند لذا حق 
داشتن و تملک مراتع را نداشتند و فقط اجازه داشتند کھ در کوھپایھ ھای کوھھای خشک آلتایی بھ کار گلھ داری 

کنیاز در (اقوام ذکر شده بواسطھ ھمدستی با حکومت امپراطوری ھان در چین و کنیازھای روسی در شمال  . بپردازند
مورد غضب جامعھ سنتی و قبیلھ ای مغولستان قرار گرفتند و از ) زبان روسی بھ معنی دوک و شاھزاده نشین میباشد 

ھای شرقی و شمال شرق ایران نزدیک شده و لذا بھ اجبار مجبور شدند بھ مرز. محل سکونت خود نیز طرد شدند
سرزمین خالی از سکنھ ھونھا و ماساژتھا را تصرف نمایند و نبود اراده حکومتی در راس جامعھ ایرانی آن روزگار 

علیرغم ھمسایگی این اقوام وحشی با نواحی شمالی ایران ، فاصلھ خود را با ایرانیان حفظ .این اسکان را تسھیل نمود
 این اقوام اساسا از تمدن و فرھنگ دور بوده و نمیتوانستند مظاھر فرھنگ و تمدن را بھ درون جامعھ بستھ کردند زیرا

. نداشتند  و جوامع متمدن ایرانی نیز تمایلی بھ پذیرفتن این مھمانان تازه وارد و ناخوانده . و ایالتی خود راه بدھند 
ھونھا و ماساژتھا نداشتند و چون عملکرد و نحوه زندگی اقوام جامعھ ایرانی ھنوز خاطره خوشی از غارتھا و چپاول 

  . جدید تا حدودی شبیھ ھونھا و ماساژتھا بود لذا ھمواره از آنھا در بیم و ھراس بودند 

با تشکیل حکومت مستقل ایرانی صفاریان در سیستان و بسط قدرت آنان در سراسر ایران ، آنان توانستند تا حدودی 
ولی با قدرت گرفتن خاندان سامانی در ماورالنھر کھ اساسا از  مغول نژاد ذکر شده را خنثی نمایند گردن کشی اقوام 

قبایل ترک زبان حدفاصل ( خانان ایغوری بوده و زبان آنان عاریتی بود از لھجھ ایغوری و قراختایی و ترکی قبچاقی 
اقوام مغول نژاد مذکور بھ زیر سلطھ ) قفقازبین اقوام وحشی و کوھھای اورال روسیھ کھ تیره ای است از ترکان 

خاندان سامانی کھ خود از ھمان اقوام بودند در آمده و در زمره سپاھیان این سلسلھ در می آیند و در سایھ دسترسی بھ 
مدارس و منابع و مدنیت رفتھ رفتھ با مظاھر فرھنگ آشنا میشوند ولی روحیھ چپاول و کشتار آن تنھا خصیصھ ای 

 اگر چھ در اروپا مھد تمدن زندگی  صربھا. ھیچگاه از ذات آنان خارج نگردید مانند اقوام صرب در اروپا است کھ 
و نتیجھ آن را در جنگ بوسنی و بالکان عینا . میکنند ولی ھمچنان روحیھ خباثت و وحشیگیری خود را حفظ کرده اند 

  ».مشاھده کردیم 

ثانیا . شیوه برخورد در شأن یک انسان متمدن قرن بیست و یکم نمیباشدھمانگونھ کھ در باال اشاره کردم اوال این 
دراینجا بخش عمده ای از کره زمین از روم تا چین  بھ صحنھ جنگ دائمی بین ایرانیان متمدن و سازنده از یکسو و 

یھ بر اسناد حال کمی ھم با عقل و منطق و با تک!. ھمسایگان گوناگون وحشی و مخرب از سوی دیگر تقسیم شده است
ایران . و واقعیتھای تاریخی ببینیم اصوال ایران کجا بوده و کجا ھست و ایرانیان کیھا ھستند و تمدنشان چیست؟

ایران کجا  -١: قالھ را حول این سھ محور یعنیمن این م. باستانی کجا بوده و ایران کنونی چگونھ شکل گرفتھ است؟
با کدام ه و آورده شدن سیستانیھا و دیگر غیر ترکمنھا بھ ترکمنصحرا بوده و ایران کنونی کی و چگونھ ایجاد شد

آیا  -٣نش ویرانگر و غارتگر بوده اند؟ آیا فارسھا قومی صلح طلب و سازنده و ھمسایگا - ٢آماجی تحقق یافتھ است؟ 
  فارسھا در گذشتھ صاحب تمدن  برتری بوده و امروز تمدن برتری دارند؟  
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می دھد کھ ایران کنونی بعنوان نام سرزمینی با مرزھای موجود، تاریخی حدود یکصدسالھ کلیھ اسناد موجود نشان 
دارد کھ محصول و نتیجھ بازتقسیم سرزمینھای آسیای میانھ و مرکزی بین دو نیروی بزرگ استعماری قرن نوزدھم و 

 گلستان در آذربایجان درسال وماوایل قرن بیستم یعنی روسیھ تزاری و بریتانیای کبیر میباشد کھ از عھدنامھ ھای ش
بر علیھ تجاوزات روسیھ بعد از شکست جنگ تدافعی گؤک دپھ در ترکمنستان ) آھال( آغاز و باعھدنامھ آخال ١٨١٤
 را نیز میتوان مرحلھ گذار از ١٩٢٥اکمیت مطلق نظام پھلوی درسال ازاین تاریخ تا ح.  پایان می یابد١٨٨١درسال 

بھ سیستم دیکتاتوری متمرکز ایران با حاکمیت بالمنازع قوم فارس ) فدرالیزم سنتی (سیستم ممالک محروسھ قاجار
  .  دراین رابطھ در بخش بعدی مقالھ توضیح بیشتر داده خواھد شد. نامید

اما ایران بھ اصطالح باستانی و تاریخی کھ اینھمھ پیرامون آن داستانپردازیھای ھدفمند شده و با صرف میلیاردھا پول 
تبلیغ شده و می شود، در حقیقت کجا بوده و سروکلھ فارسھا یا پارسھ ھا کھ خودرا ) االھواز عربی(وزستان نفت خ

  ؛آریایی؛ نیز میدانند کی پیدا شده و از کجا آمده اند؟ 

 سال ٧٠٠رفند کھ قوم کوچنده پارس حدود تمام مورخین غرب و شرق و تاریخھایی کھ در خود ایران نوشتھ شده معت
 میالد از سرزمینی بنام ؛ایرانویچ؛ وارد مرزھای ایران کنونی شده و در استان فارس کنونی سکونت قبل از
مجھول بوده، در اذھان محققینش از مغولستان تا اسکاندیناویا و از قفقاز تا "  ایرانویچ"منشأ این قوم یعنی .گزیدند

بخش شانزدھم درین رابطھ " بندھش"رس بنام مثال در کتاب دینی زرتشتیان فا. جنوب روسیھ در کوچ دائمی است
چنین گوید کھ زمستان ھمھ جا یکسان، اما آنجا، در میانھ . ده ماه آنجا زمستان است، دوماه تابستان« : چنین می آید

بنابراین ایرانویچ منطقھ ای در سیبری ویا ). ١٣٣. ص١٣٦٩بندھش، فرنبغ دادگی، تھران  (»دی ماه بھیزگی، گرانتر
نام پارس یا پارسھ را بنا بھ تثبیت استاد ضیاء صدراالشرافی آرامیھا بھ این قوم مھاجر . کاندیناویا بوده استشمال اس

در ادبیات فارسی بھ این شیوه . زیرا آنان ھنوز متمدن و شھرنشین نشده بودند. میباشد" کوچنده"داده اند کھ بھ معنی 
وارد زبان فارسی نیز " پرسھ زدن"این لغت بشکل . میده می شودنا" دوران جاھلیت) "البتھ در مورد اعراب(زندگی 

  .   شده است

اما ھزاران سال قبل از ورود این قوم کوچنده، در داخل مرزھای ایران کنونی اقوام بسیار متمدن و فرھیختھ ای چون 
ی ھا، سابیرھا و مادھا کھ آرامیھای سامی زبان و ھمچنین مانناھا، قوت) مانند زبان ترکی(التصاقی زبان " ایالمیان"

) آذربایجان شمالی(بنا بھ تحقیقات زنده یاد پرفسور محمد تقی زھتابی و دانشمندان و محققین جمھوری آذربایجان 
دراین رابطھ می توانید سخنرانیھای ممتد مورخین دانشمند و آکادمیسینھای جمھوری . نیاکان ترکان آذربایجان بوده اند

بنابراین اگر این قوم . تعقیب کرده سؤاالت و نظرات خودتان را نیز مطرح سازید" گوناز"زیون آذربایجان را در تلوی
کوچنده پارسھ یا بھ اصطالح آریائیھا را نیاکان فارسھای امروزی بھ حساب آوریم و ادعاھای پر طمطراقشان پایھ ای 

 سال طول کشید تا آنان ٢٠٠حدود . ندداشتھ باشد، در حقیقت آنان آخرین مھمانان مرزھای ایران کنونی می باش
. را تشکیل دھند) آخمنید(بتوانند تمدن یکجانشینی را از صاحبان اصلی این سرزمین کسب کنند و حکومت ھخامنشی 

  : بقول فردوسی. کنندان فرھیختھ این مرزوبوم میبرخی از شاھان آنان نیز شروع بھ یاد گرفتن الفبا از بومی

  د       دلش را بھ دانش برافروختندبھ خسرو نوشتن بیاموختن

ھمانگونھ کھ میدانیم تمام دولتھایی کھ بر رمزھای ایران کنونی ویا بخشی ازآن حکومت کردند نھ بھ نام ایران بلکھ بھ 
آرساکیت، (، اشکانیان )آخمنید(ھخامنشیان : نام طوایف خود حکومت کرده و در تاریخ نیز بدان نامھا ثبت شده است

، ساسانیان، امویان، عباسیان، غزنویان، سلجوقیان، ایلخانیان، صفویان، افشاریان و ممالک محروسھ )أر ساک ھا
  . قاجار

نام ایران در سرودھای دینی : "با تأیید و تأکید براین واقعیت است کھ می نویسد" مھرداد ارفع زاده"محقق ایرانی 
پایگاه مردمساالری ارفع زاده،. م."(آمده است ذکر می شودایرانی است ونیز در اساطیر ملی مانند آنچھ در شاھنامھ 

  )١١. در ایران،ص

حال ببینیم سرزمین ایران یا فارس کھ در نادر اسناد تاریخی قبل از اسالم کھ مھمترین آنھا تاریخ ھرودوت میباشد و 
  جغرافیائی اطالق شده است؟نیز اساطیر فارسی و کاملترین آن شاھنامھ ابوالقاسم فردوسی، کجاست و بھ کدام محدوده 

بنابرین دیوکس مادی ھا را بصورت ملتی درآورد و ... «: ھرودوت در رابطھ با تاریخ مادھا ازجملھ چنین می نویسد
فرا (دیوکس بعد از آنکھ سی و پنج سال سلطنت کرد در گذشت و پسرش فراورتیس . تنھا بر آنھا حکومت می کرد

بھ قلمروی کھ فقط منحصر بھ ملت ماد بود قناعت نداشت و بر ایرانیان تاخت و این پادشاه . جانشین او شد) ارتس
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تاریخ ھرودوت، ترجمھ بھ (» ...لشگری بھ کشور ایشان کشید و آنھا را قبل از سایر ملل تحت تسلط ماد درآورد
  ). ٨١.  ص١٣٤٣وحید مازندرانی، تھران . سی عانگلیسی جرج راولینسون، ترجمھ بھ فار

بنابراین ایران در جنوب ھمدان یعنی . کھ میدانیم پایتخت سرزمین ماد اکباتان ویا ھمدان امروزی میباشدھمانگونھ 
بطوری کھ ما ھم در . حدودا استان فارس امروزی بود، مادھا و فارس ھا نیز اقوام مختلف و بیگانھ بھ یکدیگر بودند

بھ ھمین . بھ فرزندان خود زبان مادی را می آموختندتاریخ ھرودوت و ھم آثار مورخین جدید می خوانیم کھ فارسھا 
. جھت نیز در اسناد تاریخی ایران و فارس بجای یکدیگر در رابطھ با حدود استان فارس امروزی استعمال  می شود

نام میبرد و ) ونھ ایران(باب اول، از کورش و داریوش بعنوان شاھان فارس " کتاب عزرا"مثال در تورات در بخش 
کورش پادشاه فارس چنین می فرماید، یھوه خدای آسمانھا جمیع ممالک زمین « :  دوم این بخش چنین می آیددر آیھ

  . »را بمن داده و مرا امر فرموده است کھ خانھ ای برای وی در اورشلیم کھ در یھودا است بنا نمایم 

ی بلکھ یک یھودی مؤمن دوآتشھ است و ، ثانیا نھ زردشت)و نھ ایران(می بینیم کھ در اینجا کورش اوال شاه فارس 
  . می گیرد" آھورامزدا"خدای بنی اسرائیل و نھ از " یھوه" فرمان را نیز از

حال ببینیم ایران در اساطیر و افسانھ ھای فارسی کجاست و جامعترین و قابل قبولترین و حتی مورد پرستش فارسھا 
سرزمینھایی را کھ بر اساس شاھنامھ جزء ایران . ی را میدھد؟یعنی شاھنامھ ابولقاسم فردوسی بعنوان ایران چھ آدرس

  : نیست از نظر میگذرانیم

نخست در رابطھ با سیستان و زابلستان توجھ سیستانی مرموز را بھ سطور زیر از شاھنامھ جلب می کنم کھ -١
  .   سرزمین او نیستبیھوده سنگ ایران ایران را بھ سینھ نزنند و دایھ مھربانتر از مادر نشوند، چون ایران

  : دختر افراسیاب بنزدیک رستم" منیژه"گفتار اندرآمدن 

  ترا داد یزدان فریادبخش     بگویش کھ آری خداوند رخش    

  زبھر تو پیمودم این راه دور    ز زاول بھ ایران، از ایران بھ تور    

  :   گفتار اندر رفتن گیو بھ زاولستان بھ آگاه کردن زال و رستم از کار شاه

  کھ آن را نشاید کھ داریم خوار     بھ پیش آمد اکنون یکی تیره کار    

  سواری فرستی بھ کاولستان       بباید شدن سوی زاولستان     

  ھمھ پاک رایان زاولستان       ستاره شناسان کاولستان    

  بیارید ازین در یکی انجمن     بھ ایران خرامید و با خویشتن    

  زین کرد مردان نیوزلشگر گ    سخن ھای گودرز بشنید گیو    

  از ایران ره سیستان برگرفت     برآشفت و اندیشھ اندر گرفت    

  ز زاول بھ ایران نھادند روی     ھمھ سوی دستان نھادند روی    

  :  گفتار اندرآمدن زال و رستم بھ ایران و پند دادن کیخسرو

  رسیدند بی کام و دل پر زغم      سر ھفتھ را زال و رستم بھم    

  ھمھ داغ دل پیش بشتافتند       چو ایرانیان آگھی یافتند     

  ز قننوج و از دنبر و کابلی       زدانندگان ھرکھ بد زاولی    

  بھ رسم مھی جایگھ ساختشان     یکایک بپرسید و بنواختشان    
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  بر اندازه شان پایگھ برفزود    ھمان نیز از ایرانیان ھرکھ بود    

عالوه برآن و بھ احتمال قریب بھ یقین . لستان کشوری کامال جدا از ایران میباشدھمانگونھ کھ می بینیم سیستان و زاب
رار گرفتھ و ساکنین اصلی آن ق برخی از شاھان ایران مورد یورش ساکنین اولیھ سیستان نیز ترک بوده اند کھ توسط

  : رانده شده اند

    کھ ای نامدار با آفرین       چنین گفت رستم بشاه زمین    

  کزان بوم و بر تورا بھر بود     تان در یکی شھر بودبھ زاولس    

  یکی خوب جائیست با فرھی     منوچھر کرد آن ز ترکان تھی    

  بیفتاد ازو نام شاھی و فر     چو کاوس شد بی دل و پیرسر    

  سوی شاه ایران ھمی ننگرند     ھمی باژ و ساوش بتوران برند    

  

  بافراسیاب نوندی فرستم     بگو تا من اکنون ھم اندر شتاب    

  ببخشم و پس درنوردیم کین       بدان تا بفرمایدم تا زمین    

  بگو تا کنیم از ترکان تھی     ھرآن شھر کز مرز ایران نھی    

  کھ فرمود کیخسرو دادگر     وزآباد و ویران و ھر بوم و بر    

  در غرچگان از بر بوم بست     از ایران بکوه اندرآمد نخست    

  ...ھمیدون در بلخ تا اندرآب       دگر طالقان شھر تا فاریاب    

تصمیم دارد شھرھای " خسرو دادگر"می بینیم کھ یکبار منوچھر آن منطقھ را از ترکان تھی کرده بود و اکنون نیز 
فوق الذکر ونیز تمام شھرھای نیمروز، کابل، قندھار، بدخشان، کشمیر را از ترکان خالی، یعنی قتل عام و آواره شان 

  .  ن و زابلستان، حتی کرمان نیز جزو ایران نمی باشدنھ فقط سیستا. کند

  : گفتار اندر جنگ سیوم دارا با اسکندر

  دو بھر از بزرگان لشگر ندید      رسید کرمانچو دارا ازیران بھ    

  جگر خستھ از اختر و تن بھ تیر     زن و کودک شھریاران اسیر    

  نژاد بزرگان و گنج کیان     کنون مانده اندر کف رومیان    

مسئلھ مھمی کھ باید درینجا مورد توجھ قرار گیرد اینست کھ  رستم سیستانی نیز ھمانند کورش ھخامنشی کھ درخدمت 
ھمانگونھ کھ برخی جنگجویان ترکان ھون نیز بھ . یھودیان زیرک و ثروتمند بود، بھ خدمت شاھان ایران درآمده است

بطوری کھ فردوسی جا بھ جا از ترکزاده ھای دربار . اندشاھان ساسانی خدمت کرده و وارد دربار آنان نیز شده 
  :ساسانی سخن می راند

  کھ اندر زمانھ مباد این نژاد      سخن بس کن از ھرمز ترک زاد     

 : جزو ایران نیستند... مازندران،گیالن،-١

  ) پادشاھی کیکاوس(گفتار اندر داستان جنگ مازندران 
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 داده می شود کھ درآن، یک رامشگر از کشور مازندران تعریف می کند، دراین داستان مجلس بزم و میخوری ترتیب
پس از شنیدن وصف زیباییھای سرزمین مازندران تصمیم گرفتھ می . کھ ایرانیان از وجود چنین کشوری خبر نداشتند
  : شود تا بھ آن کشور لشگر کشیده اشغالش کنند

      بن یکی تازه اندیشھ فکند     چو کاوس بشنید ازو این سخن  

  کھ لشگر کشد سوی مازندران     دل رزم جویش ببست اندرآن  

  نماند ازین بوم و بر آب و خاک       زما و از ایران برآمد ھالک  

  بھ فرمان او دیو و مرغ و پری    کھ جمشید را تاج و انگشتری  

  نجست از دلیران دیوان نبرد       ز مازندران یاد ھرگز نکرد  

د از سرزمین مازندران خبری نداشتھ، اکنون کاوس تصمیم می گیرد کھ ازایران بھ می بینیم کھ پادشاھی چون جمشی
گفتار اندر نامھ نوشتن شاه : "حتی تیتر یکی از بخشھای شاھنامھ چنین است. کشور مازندران لشگرکشی کند
کیکاوس نامھ . متیتر معنی دار حاکی از وجود دو کشور مستقل و بیگانھ نسبت بھ ھ". کیکاوس بنزدیک شاه مازندران

  : تھدیدآمیزی توسط رستم بھ شاه مازندران می نویسد و چنین جوابی دریافت می کند

  دژم گشت و دروی شگفتی بماند     چو بشنید پیغام و نامھ بخواند     

  چھ باید ھمی خیره، وین گفتگوی     بھ رستم چنین گفت کین جستجوی    

   شیران تویی اگرچھ دل و چنگ     بگویش کھ ساالر ایران تویی    

  بر اورنگ زرین و برسر کاله       منم شاه مازندران با سپاه     

  کزین برتری خواری آرد بھ روی     براندیش و تخت بزرگان مجوی    

    وگرنھ زمانت سرآرد سنان     سوی گاه ایران بپیچان عنان    

 باشد و ھمانگونھ گھ در باال آمد گیالن و لرستان و کردستان و اھواز نیز جزو ایران نمی: بھمین ترتیب در شاھنامھ
این بخش مقالھ را با سخنان دکتر ضیاء صدراالشرافی در مقالھ . ایران تاریخی ھمان استان فارس یا فارسستان است

  : جامع و علمی خود دراین رابطھ،کھ من نیز در نوشتن این بخش مقالھ ازیشان الھام گرفتم بھ پایان می برم

فردوسی شامل بلوچستان و گیالن و " ایران" و بنا بھ اشعارذکر و نقل شده دراین نوشتھ، ًصرفنطرازاینکھ ظاھرا " 
افغانستان (دیلم وآالن وکردستان ونیز مازندران نمیشود، ھمچنانکھ اھوازوكرمان و زابل وسیستان و کابلستان 

  :  میگویدفردوسی دریکی ازمداحی ھای فراوان خودازسلطان محمودغزنوی. راشامل نمیگردد)کنونی

   
   بھ بزم وبھ رزم و بھ دانش گرای                                ِکنون پادشاه جھان را ستا ی
  ز قنوج تا مرز کابلستا ن                                  شھنشاه ایران و زابلستا ن 
   بدریای سند ھمان مرز چین تا                               خداوند ایران وتوران و ھند
  خداوند ایران وتوران زمین                                   خداوند ھند و خداوند چین

  َدو بھر،ازبزرگان ایران ندید                            چودارا ازایران بھ كرمان رسید 
  ؟ ƻǛַײǊƹǚ ǁز ایران واھواز و                             چو صدمرد بیرون شدازرومیان
  بھ نزدیك شاه دلیران شوم                                چوازشھرزابل بھ ایران شوم
  "ز آن كارھا مانده اندر شگفت                              ازایران ره سیستان بر گرفت

  

دود ھمان استان  بنابر این ایران، ھم بر اساس اسناد تاریخی و ھم بر اساس اساطیر و داستانھای ملی فارسھا ح 
اما ایران کنونی با مرزھای موجودش ھمانگونھ کھ در باال اشاره شد تاریخی حدود صد سالھ . فارس امروزی است
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دارد کھ براساس منافع استعمارگران و در نتیجھ باز تقسیم آسیای میانھ و مرکزی بین دو نیروی بزرگ استعمارگر 
  : دراین رابطھ محقق ایرانی مھرداد ارفع زاده از جملھ چنین می تویسد. ستروسیھ تزاری و بریتانیای کبیر ایجاد شده ا

در مغرب زمین از قرون . استعمال رسمی لفظ ایران بھ معنی مملکت ایران، احتماال از قرن نوزدھم میالدی است«
کمابیش (ز ایران وسطی ایر ان را بھ نامھایی از قبیل پرس و پرشیا، مقتبس از لفظ پرسیس کھ نام یونانی قسمتی ا

 برای کشور ما تثبیت شد ولی در  طبق تقاضای دولت ایران نام رسمی ایران١٩٣٥در . بود، می نامیدند) ق فارسمطاب
مصاحب، - دایره المعارف فارسی-٣٢٥. ص(»  ھمان نام سابق بکار رود دولت ایران تقاضا کرد کھ١٩٤٩ اکتبر ٢٥

  ). ٧٨ .ص-ارفع زاده، پایگاه مردم ساالری:برگفتھ

 رضاشاه ١٣٠٤ قدرت یافت و در سال ١٢٩٩ استعمارگران انگلیسی در سال رضاخان سردار سپھ کھ از سوی« 
ازآنجا کھ این سلسلھ تنھا سلسلھ ی بیگانھ ساختھ در .  شمسی استبداد خودرا مستقر ساخت١٣١٠گردید و در سال 

 برگزیدن و قدرت یافتن رضاخان میرپنج را سبب: درازای تاریخ ماست، شرحی کوتاه در چگونگی اش ضروری است
  ...در پی سلسلھ حوادث تاریخی بیرون از مرزھای ایران باید جست

پس از جنگ جھانی اول، انگلستان در جایگاه قدرت پیروزمند واقعی جنگ تواناترین قدرت استعماری جھان شد و 
. تقسیم مستعمرات، نظمی بین المللی ایجاد کردرھبری دیگر قدرت ھای صنعتی استعماری غرب را بھ عھده گرفت و با 

در راستای نگھداری این نظم بین المللی وظیفھ مھار کردن و محدود ساختن انقالب بلشویکی بھ مرزھای امپراتوری 
پیشین تزاری، در مرتبھ نخست سیاست جھانی انگلستان قرار گرفت بھ ویژه در پی شکست ھای روس ھای سفید ضد 

  . ھای سرخ انقالبیانقالبی از روس

اجرای این سیاست بھ تقویت یا بر سر کار آوردن دولت ھایی از فنالند تا چین در مرزھای شوروی انجامید کھ دارای 
  : ویژگی ھای یکسان بودند ازین دست

مجھز بھ نیروی مسلح باشند کھ از عھده سرکوبی شورش ھای داخلی آزادیخواھانھ و ضد استعماری برآیند، پلیس 
ی و آشکار کارآمد ایجاد کنند، وجھھ ملی کسب کنند و احساسات ملی مردم را برانگیزند، اصالحات و نوسازیھایی مخف

  ...در داخل بھ انجام رسانند کھ مخل منافع استعماری نباشد

نمایش کاله پھلوی، شاپو اجباری و نوسازی شھرک ھا در مجاورت مرزھای شوروی در شمال ایران و نیز، ھای و 
 ملی گرایی و یاد کورش و داریوش ھمزمان با تمدید قرارداد دارسی بھ مدت شصت سال، در راستای ھمان ھوی

  ...سیاست بود

اردشیر جی ریپورتر فراماسونر . ھمھ نخست وزیران رضاشاه از گروه فراماسونری وابستھ بھ انگلستان بودند
 شده است، درازمدتی رضاشاه را پنھانی تعلیم می زرتشتی شھروند و وابستھ بھ حکومت انگلیس در نوشتھ اش مدعی

  ).٩٣-٩٦.ع زاده، پایگاه مردم ساالری، صارف. م(» ...داده است و اورا شاگرد ھوشمندی خوانده است

براساس کلیھ اسناد موجود و کتابھای متعددی کھ در سالھای اخیر نوشتھ شده، ایران کنونی با اھداف فوق الذکر، بھ 
 انگلستان و از طریق سرکوب جنبشھای آزادیخواھانھ ی ملتھای آذربایجان، عرب، کرد، ترکمن، زور سالحھای مدرن

بلوچ و نیز گیالنیان، بھ شکلی کامال تحمیلی و سیستمی بغایت دیکتاتوری در محدوده جغرافیایی نا ھمگون وکثیرالمللھ 
. ه نیز، از ھمین واقعیت سرچشمھ می گیردیکی از علل اصلی اینکھ ایران روی دمکراسی بخود ندید. شکل گرفتھ است

  .   زیرا در یک سیستم دموکراتیک ادامھ حاکمیت یک ملت و یک زبان برین جغرافیای ناھمگون شانسی ندارد

کوچاندن غیر ترکمنھا از جملھ سیستانیھا بھ ترکمنصحرا نیز دقیقا در رابطھ با تحقق اھداف فوق در جھت منافع 
دراین رابطھ در کتاب ارزشمند حقوقدان و محقق گرانقدرمان مرحوم منصور گرگانی تحت . تانگلستان تحقق یافتھ اس

حقایق دقیق و مستند فراوانی موجود است، کھ مطالعھ آنرا برای ھمھ " مسئلھ زمین در صحرای ترکمن"عنوان 
  :جویندگان حقایق مسائل تاریخی و امروزی ترکمنصحرا توصیھ می کنم

ّن صحرای تورکمن، از طرف اسدهللا اعلم کھ مدتی رئیس بنیاد پھلوی، و سسپس نخست وزیر سیاست از ھم گسست«  
. ًوی کرارا در مجالس و محافل بھ این نکتھ اشاره کرده بود. و باالخره وزیر دربار محمدرضا پھلوی بود، اعمال میشد

را کسانی " نظریھ"این . ورزیدًمخصوصا نسبت بھ فروش زمینھای صحرا بھ غیر بومیھا، حساس بود و اصرار می 
ّکھ با او در تماس بودند کرارا می گفتند، کھ منظور از معاملھ زمین بھ متنفذین مملکتی تعقیب چنین سیاستی است بھ . ً
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منصور (» ...ران برودتورکمنی کھ بی زمین میماند، مجبور میشود برای کار بھ شھرھای دیگر ای" قول ایشان 
                                    ٥٤ -٥٥.، ص)گرگانی

ّاز بلندپایگان ساواک، متوجھ " ارتشپد فردوست„الزم بھ یادآوریست کھ از مطالعھ ی  خاطرات تاریخی و مستند 
جنت ینتلیّمیشویم کھ ھم اسدهللا علم و ھم پدرش محمد ابراھیم ملقب بھ شوکت الملک علم از مأموران سازمان سری ا

شوکت الملک علم از ساکنین جنوب خراسان نیرو جمع کرده در اختیار اربابان انگلیسی . دسرویس انگلستان بوده ان
  . اش قرار می داد تا در جنگ علیھ روسیھ استفاده کنند

بعدھا (ھ  شمسی، زمانیکھ ما دانش آموزان دبستانی بودیم، از سوی عوامل رژیم در منطق١٣٣٢  -١٣٣٤در سالھای 
تمامی تورکمنھا را می " چنین شایعھ ای در بین مردم براه انداختند کھ ) رتش بوده است ا٢فھمیدیم کھ از سوی رکن 

 تومان ٢٠رگر کم بوده، و مزد کارگر روزی ّگویا در آنجا پول بسیارزیاد، اما کا. خواھند بھ استان خوزستان بکوچانند
مزد روزانھ . ن را ارزیابی کنندمردم تورکمًطبعا با براه انداختن این شایعھ می خواستھ اند تا عکس العمل ". میباشد
ما بحث . ّ تومان بود، یک تشویق مادی بوده است٥یز در حالیکھ در تورکمنصحرا فقط  تومان برای کارگر ن٢٠

عکس العمل غالب و . پیرامون این شایعھ را در خانواده ھا گوش میکردیم و در دبستان نیز بھ ھمدیگر میگفتیم
ّحتی اگر ما از گرسنگی بمیریم ھر گز وطن آباء و اجدادی خودمان را ترک نخواھیم " ود کھ عمومی تورکمنھا این ب

ّدر نتیجھ، این شایعھ بعد از مدت کوتاھی از جدیت افتاد و فراموش شد". کرد ّاما غصب زمینھا با خشم و خون و . ّ
یچ قیمیتی سرزمین آباء و اجدادیشان را حاال کھ ترکمنھا بھ ھ: "و این بدین معنی بود کھ. شتاب بیشتری ادامھ یافت

ترک نمی کنند، با کوچاندن و اسکان بی حد و حصر از ساکنین سایر مناطق ایران و نیز دیگر تدابیر استعماری آنان را 
نخستین مھاجرین . نیھا حد اکثر استفاده را کردندادراین رابطھ از سیست". واھیم کردمستحیل و بی ھویتشان خ

 :مطالب مستند زیر در رابطھ با ھمین سالھاست. قریبا در ھمین سالھا پیدا شدندسیستانی نیز ت

از یک طرف، زمینھای ترکمن بھ متنفذین مملکتی، و . سیاست انھزام قومیت ترکمن، بیش از گذشتھ بھ اجرا درآمد«  
 ترکمن فراھم شود، ویا الاقل بویژه بھ درباریان و اعوان و انصار آنھا انتقال یافت، تا موجبات تخلیھ صحرا، از خلق

و . خصوصیات نژادی، قومی، زبان و فرھنگ ترکمن، دربین سایر مردمی کھ دراینجا استقرار می یافت، مستھلک گردد
از طرف دیگر، در تقسیمات کشوری، صحرای ترکمن را قطعھ قطعھ نموده، و ھر قطعھ را بھ قسمتی از نواھی فارس 

  . ترکمن نتواند از لحاظ سیاسی اظھار وجود کندنشین ھمجوار منظم نمودند، تا 
اسدهللا علم، برای اجرای این منظور یکی از غالملن و نوکران خانھ زاد خود، موسوم بھ محمد حسین رھبر را در رأس 

دراین . در زمان تصدی او بود، کھ امالک پھلوی موفق شد بزرگترین فروش ھا را بنماید. امالک پھلوی گرگان نھاد
بود کھ زمین ھای صحرای ترکمن در بورس قرار گرفت، و حوالھ ھائی کھ از طرف وی، در اطاق کار، منزل، و موقع 

. مجالس میھمانی صادر می شد، بازار سیاه پیدا می کرد، و این حوالھ ھا بھ چند برابر قیمت، خرید و فروش میگردید
 در کدام نقطھ صحرا قرار گرفتھ و چھ کسی برآن حوالھ ھایی کھ خریداران نمی دانستند زمین موضوع آن، کجاست؟

  ) ھمانجا(» ... یا بدیگر سخن دیده نشده معاملھ می شد" نھ دید"زندگی می کند؟ این حوالھ ھا 

مان نحال این بھ اصطالح سیستانی با ھدف سرپوش گذاشتن بھ اینھمھ مظالم و جنایاتی کھ علیھ ملت زحمتکش و متمد
خدمتی بھ جنایتکاران و بھ احتمال قریب بھ یقین بنا بھ مأموریت غیر شرافتمندانھ خود، شده، و بدتر از ھمھ خوش 

  : نعل وارونھ زده، با چسباندن  مسائل نامربوط بھ یکدیگر الطایالت زیر را سرھم بندی می کند

تان بوده و امروزه کمتر کسی است کھ نداند مھاجرت سیستانیھا بھ ترکمن صحرا بظاھر بر اثرخشکسالی در سیس« 
برای . آنقدر در بوق و کرنای آن دمیده شده کھ صفحات کنده شده داستان این مھاجرت را کسی ندیده و متوجھ نشده 

اینجانب جای تعجب و شگفتی است کھ در کتب تاریخی بھ کرات ذکر شده کھ مھاجرت اقوام شاھسون از آذربایجان و 
بوده ولی کسی نمی خواھد و یا اجازه ندارد در البالی اسناد دولتی  جھت دفع فتنھ ازبکان  اسکان در شمال خراسان

آیا تنھا علت آن . عصر پھلوی اول کنکاش کند تا علت واقعی و اساسی مھاجرت سیستانیھا را بھ ترکمن صحرا بداند 
 ترکمن مگر این خشکسالیھا در سنوات قبل از آن نبوده مگر در خشکسالیھای قبل از قرن حاضر. خشکسالی بوده 

 یا تغذغز نبوده تا لزومی ھم بر مھاجرت  صحرا نبوده و یا اصال در آن موقع در ترکمن صحرا اساسا اقوام غز
 کھ منجر   ترک معروف بھ غزھا فجایعی مرتکب نشده بودند شاید در آن موقع اقوام شبھھ. سیستانیھا احساس نشود 

زدن توازن نژادی ھمچون حضور ترکھا در شمال خراسان بھ ظھور عباس گالشھا بشود و نیازی نبوده جھت برھم 
واقعیتی کھ بنا بھ خیلی از مصالح از ذکر آنھا خودداری .حضور سیستانیھا ھم در شرق مازندران آن موقع توجیھ شود 

با توجھ بھ اینکھ این قوم شریف کھ مزین بھ ارادت خالصالھ بھ خاندان عصمت و طھارت میباشد در روزگار .میشود 
مروز در این سرزمین بشدت مورد تبعیض قرار گرفتھ و با بدترین توھین ھا مواجھ میباشد کھ ھر کدام از آنھا دل ا

ھمانطوریکھ بھ کاربران عزیز وعده داده بودم ناگفتھ ھای مھاجرت  . دردمند انسانھای شریف را بھ درد میاورد
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حریر دربیاورم بھ قول خودم عمل نموده منتھی جھت اجباری اقوام سیستانی را بھ منطقھ گرگان و دشت بھ رشتھ ت
روشن شدن ھرچھ بیشتر ذھن خوانندگان و پژوھشگران الزم است پیشینھ تاریخی و انسانی این خطھ از ایران زمین 

  . »را کنکاش نمایم تا بیشتر بھ اھمیت این مھاجرت و کوچ اجباری پی ببریم 

 داند کھ نھ فقط ظلمی بھ سیستانیھا نمی شود بلکھ برعکس تمام امروز ھر کودک دبستانی ھم در ترکمنصحرا می
 باال سپرده شده و تا بھ دست سیستانیھایی از قماش سیستانی، پستھای حساس و سرنوشت مردم عمداختیارات منطقھ
و برعکس، صاحبان اصلی این سرزمین زرخیز یعنی ترکمنھای "!.  قورت و نیمشان ھم باقیستدو"بقول معروف 

عف نیز بدلیل نداشتن شانس استخدام و کاریابی در سرزمین آباء و اجدادیشان، در شھرھای مختلف ایران و مستض
  . خارج از کشور آواره و سرگردان می باشند

در پایان این قسمت، در رابطھ با سخنان بی پایھ و توھین آمیز سیستانی مشکوک در رابطھ با ھمکاری ملت ترکمن با 
وسیھ تزاری علیھ ایران، الزم است یادآوری کنم کھ قضیھ درست برعکس این ادعاست و ایشان نیروھای اشغالگر ر
  .                                                                                                               نعل وارونھ زده اند

یالدی تا جنگ گؤک  و غرب بحر خزر، از نیمھ قرن شانزدھم م پیشروی نیروھای اشغالگر تزاری از دو سوی شرق
درین پروسھ طوالنی، شدیدترین مقاومت در غرب بحر خزر در برابر آنان، نبرد .  طول کشید١٨٨١دپھ در سال 

قھرمانانھ ترکان داغستان بھ رھبری شیخ شامل، و در شرق بحر خزر نبرد قھرمانانھ ملت ترکمن بھ رھبری نوربردی 
بنا بھ اعتراف ژنرالھای روسی اشغال ترکمنستان آنچنان دشوار بوده است کھ ھزینھ و . و قربان مراد ایشان بودخان 

و " سیستانی"جناب . نیرویی کھ درین راه صرف کردند، با ھزینھ ی جنگ با یک کشور اروپایی برابری می کرد
ار بی رحمانھ را بھ تزار تبریک گفت نیز ناصرالدین ھمفکرانشان باید بدانند اولین کسی کھ این پیروزی ھمراه با کشت

  ).    العاقل یکفی فی االشاره! (شاه قاجار بود

  

دادامھ دار  
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