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اخبار
دكتريونسى در نشست نخبه گان تركمن، اعضاى مجمع حاميان

دكتر روحانى در تركمن صحرا
ادبيات زبان ترکمنی بايد تدريس شود

تاريخ و فرهنگ ايرانی مرهون 
ترکمن هاست.

دكتر يونسى: بسيار خرسندم كه درميان نخبه گان و صاحبان فكر و 
حاميان واقعى دكتر روحانى هستم، هويت قومى براى شما تركمن ها 
بسيار محترم است. بنده با مسايل و مشكالت قوميت ها آشنايى دارم . 
تاريخ ايران 800 سال متاثر از قوم تركمن بوده البته آن زمان گستره 
از مرز چين، قفقاز، خليج فارس و آسياى  ايران وسيع تر بوده است 

ميانه جزو خاك ايران محسوب مى شده است.
از  قبل  كرد،  تغيير  منطقه  روند  شدند  مسلمان  تركمن ها  وقتى 
مسلمان شدن تركمن ها توسعه اسالم بسيار كند بود تا اينكه تركمن ها 
مسلمان شدند و شتاب گسترش اسالم تندتر شد، بعد از پذيرش اسالم 
توسط آنان اولين مسئوليتى كه به عهده تركمن ها گذاشتند فرمان دهى 
قشون بود. و فرماندهى تركمن ها به سلطنت آنان منتهى شد. غزنويان، 

خوارزمشاهيان، سلجوقيان، عثمانى ها و...
دست  حكومت  رسيدند،  بزرگ  ايران  حكومت  به  كه  تركمن ها 
سلطنت  زمان  در  تركمن ها  بود.  بغداد  دست  خالفت  و  تركمن ها 
مرهون  ايرانى  فرهنگ  و  تاريخ  كردند،   حفظ  را  ايران  ويژه گى هاى 

تركمن هاست.
شاهنامه ى  كرده اند.  حفظ  سلجوقيان  غزنويان،  را  فارسى  زبان 
تركمن ها  گرديد،  نگارش  غزنوى  محمود  توصيه ى  به  بنا  فردوسى 
ايران شمال و جنوبى و... دنياى  تقريبا هزار سال حكومت كرده اند، 
خوبى  به  را  فارسى  زبان  و  بود  سلجوقيان  و  غزنويان  دست  اسالم 
حفظ كرده اند، زبان عربى زبان دينى آنان بود، زبان فارسى زبان عرفان 
محسوب مى شد. و زبان تركمنى زبان نظامى بوده است. امثال ابوعلى 
و  محاوره اى  زبان  است  كرده  ظهور  تركمن صحرا  منطقه ى  از  سينا 

مادرى آنان تركمنى بود.
زبان درى يا فارسى فعلى زبان دربار هند و عثمانى نيز بوده است، 
سلطان سليم ديوان شعر 1000 بيتى به زبان فارسى دارد، همان ايام 
داشت  كاربرد  فارسى  زبان  اما  بوده  ترك ها  دست  سلطنت  قدرت، 
مدارس  بغداد  تا  خراسان  از  نظام الملك  خواجه  اروپا،  تا  چين  از 
بوده  نظاميه  از  فارغ التحصيل  شيرازى  سعدى  دادند  تشكيل  نظاميه 
است. شخصيت هايى كه بشر به آنان افتخار مى كند از تركستان ظهور 
از  كه  آنجاست  وى  آرامگاه  و  سكونت  قونيه  در  مولوى  كرده اند، 
تركستان ظهور مى كند، مثنوى و معنوى مولوى به فارسى نگارش شده 

است كه كتاب گران مايه اى نزد فارس هاست.
حفظ زبان فارسى مديون تركمن هاست 

زبان مادرى ما تركى، تركمنى و زبان پدرى ما فارسى مى باشد.
دستيار ويژه ى دكتر روحانى افزود: 

ادبيات زبان تركمنى بايد تدريس شود، بالخره اين اين كار بايد 
زبان  نيست،  تركمنى  تركى،  زبان  آموزش  بحث  البته  شود.  عملى 
بنده  ادبى آن تدريس شود  اما قواعد  ياد مى دهند  مادرى  را مادران 

شخصا مى پذيرم.
اين وظيفه ى  باشد،  بايد داشته  تركمن  برنامه ى مختص  تلوزيون 
دولت است حفظ زبان محلى و قومى تقويت زبان ملى يعنى فارسى 

را به دنبال دارد.
نگران  مى آيد  ميان  به  قوميت ها  بحث  وقتى  عده اى  متاسفانه 

مى شوند، با اظهارات كاذب دردسر ايجاد مى كند. 
پهلوى  آمد.  وجود  به  اقوام  با  خاص  مشكل  پهلوى  دوران  در 
رقيبش را در بين اقوام مى ديد. قبل از پهلوى يكى از اقوام ايرانى در 

مسند قدرت بود.
دكتر يونسى اظهار داشت: 

در  تنها  متاسفانه  نيستند،  طلب  تجزيه  ايرانى  اقوام  از  هيچيك 
نزد بعضى ها توهم تهديد وجود دارد،  رنگ ايدلوژيك هم ندارد در 
طيف هاى مختلف وجود دارد. ما بايد تالش نمائيم تا توهم آرام،  آرام 
از بين برود، مشكل ما مختص استانى به نام اقوام يا تركمن ها نيست، 
احساس تبعيض و خود تبعيض وجود دارد،  نفس تبعيض فرق مى كند. 
وقتى احساس شود تبعيض هست و اين احساس فرهنگ شود، بسيار 

خطرناك است. 
از  قبل  تحصيل  سطح  بينديشد،  عمومى  توسعه ى  براى  دولت 
انقالب و اكنون بسيار فرق كرده است اگر توسعه همه جانبه صورت 
نطر  مد  موقع شايسته ساالرى  آن  بين مى رود  از  اقوام  بحث  بگيرد، 

خواهد بود. نگاه آن موقع قومى نخواهد بود. 
صاحبان اصلى حكومت مردم هستند همه ى ملت ايران از اقوام 

گوناگون تشكيل شده اند.
به نظر من پست هاى دولتى جز گرفتارى چيز ديگرى نيست. يك 
پزشك به مراتب بهتر از مدير كلى است. به سمت بخش خصوصى 
بايستى پيش برويم. هيچ كس نمى پرسد، مرتضى پاشايى كيه!؟ اگر 
دولت  داشت،  خواهند  دوست  همه  باشد  ملى  خواننده  تركمن  يك 
موظف است اين فرصت را براى همه به صورت يكسان مهيا نمايد كه 

تا حدودى نيز مهيا شده است.
دستيار ويژه ى رئيس جمهور تاكيد كرد: رعايت تركيب جمعيت 
بيشتر محروم  كه  مناطقى  هر  گرفته شود،  نظر  در  بايد  انتصابات  در 

باشد بودجه بيشترى را به آن منطقه اختصاص  يابد. 
مشكل فعلى مردم اشتغال،  عدالت براى همه ى مردم به صورت 
يكسان است. نبايد هيچ ايرانى محروم باشد نبايد فقيرى مشاهده شود.
يونسى در قسمت ديگرى از سخنانش گفت: عده اى نمى خواهند 
دشمنان،  بعضى  كشور  از  درخارج  برسد  مطلوب  نتيجه ى  به  دولت 
دولت  حركت  مانع  تندروها  كشور  داخل  در  اسرائيل  و  آمريكا 
مى شوند. همه ى ما در يك كشتى قرار داريم اگر كشتى خراب بشود 

همه آسيب مى بينيم.
در  سرمايه گذارى  براى  دنيا  تحريم هاست،  مانع  بزرگترين  فعال 

ايران آماده اند ما كشور ثروتمند اما فقيرى هستيم.
                                    * آنه محمد بيات داشلى برون 

نظر �

نامه يک فعال ترکمن به مجيد انصاری
االسالم  حجت  ماه  آذر  يازدهم 
مجيد انصارى معاون پارلمانى رئيس 
و  ديدار  كاووس  گنبد  در  جمهور 
نشستى داشتند؛ به گزارش خبرنگار 
و  رسانه ها  ورود  از  نيوز  توركمن 
آمده  عمل  به  ممانعت  خبرنگاران 
ذيل  نامه  نگارنده  اينكه  دليل  به  و 
نتوانست حضورا با انصارى مالقات 
داشته و تقديم كند از طريق سايت اطالع رسانى مى گردد و يك نسخه 

از اين نامه را از طريق پست ارسال نموديم.
متن نامه به شرح ذيل مى باشد:

برادر بزرگوار
 حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى مجيد انصارى

با عرض سالم و خير مقدم
هستم  همفكر  جنابعالى  با  كه  تركمن  ايرانى  فرد  يك  عنوان  به 
ضمن توضيح كوتاه از پتانسيل هاى گنبد كاووس به يكى از مشكالت 
آزار  را  استان  جمعيت  از  نيمى  به  نزديك  كه  مى پردازم  شهرستان 
بيش  با  كاووس  گنبد  ندارد؛ شهرستان  نيز  بودجه  به  نياز  و  مى دهد 
تركمن ها  را  آن  چهارم  سه  حدود  كه  جمعيت  نفر  هزار   370 از 
از  مهاجرين  بعضا  و  تركمن  غير  را  باقى  چهارم  يك  به  نزديك  و 
استان هاى ديگر تشكيل مى دهند، تركمن ها بومى ترين اقوام اين مرز 
و بوم هستند كه نگاه ضمنى به تاريخ، اين ادعا را به اثبات مى رساند.
گنبد كاووس مركز ثقل تركمن صحرا مى باشد از كوموش تپه (گميشان)، 
بندر تركمن گرفته تا مراوه تپه در گلستان و راز و جرگالن در خراسان 
فعالند  در بخش خصوصى  تركمن ها  مختلف  داليل  به   ... و  شمالى 
گنبد كاووس قطب توليد گندم كشور مى باشد كه به دست پر توان 
كشاورزان تركمن توليد، بزرگترين توليد كننده ى فوالد در شمال كشور 
در بخش خصوصى توسط مديرى تركمن راه اندازى و اداره مى شود.
در تحصيل مدارج عالى جوانان تركمن صحرا حرف هايى براى گفتن 
در سطح ملى دارند عليرغم تبعيض هاى غير قانونى و نامرئى در اخذ 
دكترا در دانشگاه هاى دولتى و اشتغال در ادارات دولتى كمتر اعتراض 
مى كنند و شايستگان و نخبگان اين قوم نجيب غالبا جهت تحصيالت 
نيستند. كم  آنها  تعداد  كه  مى شوند  كشور  از  خارج  عازم  كار  و 
در بخش دامدارى و صنعت طيور گنبد كاووس قطب توليد گوشت 
در  عليرغم محدوديت ها  در بخش ورزش  و  قرمز و سفيد مى باشد 
واليبال و حتى فوتبال، گنبد كاووس رشد چشمگيرى دارد كمااينكه 
تركمن صحرا بالخص گنبد كاووس را قطب ورزش و پايتخت واليبال 
ايران لقب داده اند، فرهاد قائمى در تيم ملى واليبال و سردار آزمون در 
تيم ملى فوتبال و رسول آقچه لى كاپيتان تيم نوجوانان واليبال تأييد ى 

براى اين مدعاست.
اينكه:  تأمل  قابل  نكته   ، رفت  آن  شرح  كه  مختصر  توضيح  با   
آبى  بخش  و  تركمنستان  و  ايران  مشترك  خاكى  مرز  از  بخشى 
هستند،  ساكن  تركمن ها  آذربايجان،  و  قزاقستان  روسيه،  با  مرزى 
مى باشد  كشور  نقطه ى  امن ترين  از  تركمن ها  اسكان  مرزى  مناطق 
است. افتخار  ايرانى  هر  براى  و  تركمن ها  قوت  نكته  اين  كه 
اخيرا با مديريت ناصحيح طى 2 دهه صنعت قالى بافى، پنبه و كشاورزى 
رويه ى نزولى دارد و اين باعث بيكارى جوانان تحصيل كرده شده تا 
آنان راه مهاجرت به ساير شهرها و حتى خارج از كشور شوند كه جاى 
بحث فنى و كارشناسى را مى طلبد و در اين مجال نمى گنجد، اما نكته ى 
مهم كه مشكل اصلى خطاب كردم در ذيل مى آيد، كه بسيار برايمان 
دردآور است، ما در كشورى كه عدالت و توسعه ى معنويت و شريعت 
اسالم حكمرانى مى كند و شعار عدالت توسط دولت تدبير و اميد داده 
مى شود و اقليت هاى قومى، مذهبى خصوصا تركمن ها نيز با اين شعار 
همگام و آراى بيش از  85درصد به دكتر روحانى تأييد اين ادعاست.
قانون  ماست،  همه  آرزوى  عزيز  ايران  آبادانى  و  پيشرفت  قطعا 
به  را  جمهور  رئيس  انتخاب  اجازه  انتخابات  اساس  بر  اساسى 
زيرمجموعه  مديران  دارد  حق  جمهور  رئيس  و  مى دهد.  مردم 
مجلس  نمايندگان  بعضى  مى كنم  درك  البته  نمايد  انتخاب  را  خود 
اما  و  مى كنند  كارشكنى  وزرا  بعضى  انتخاب  در  اسالمى  شوراى 
مختارند  شهرستانى  استانى،  مديران  انتخاب  در  دولت  نمايندگان 
نمايند. انتصاب  اميد  و  تدبير  دولت  با  همسو  و  شايسته  مديران  تا 
دكتر  دولت  آمدن  كار  روى  از  ماه   16 گذشت  با  تأسف  كمال  با 
جالب  شدند،  توديع  سابق  دولت  مديران  دهم)  (يك  تنها  روحانى 
اينكه تركمن ها با دارا بودن بيش از 75 درصد جمعيت در شهرستان 
اداره  اداره كه مستقيم زير نظر دولت  بين تقريبا 50  از  گنبدكاووس 
مى شوند تنها (يك هشتم) مديران تركمن مى باشند كه غالبا تخصصى 
در  تركمن  فرماندار  هنوز  انقالب  از  سال   36 از گذشت  بعد  است. 
فعلى  مديران  است  ذكر  شايان  است.  نشده  منصوب  كاووس  گنبد 
طيف  از  غالبا  شده اند  انتصاب  سال  يك  طى  كه  روحانى  دكتر 
نيروهاى خالق  از  استفاده  اخير و عدم  انتصابات  نيستند و  روحانى 
بسى  جاى  تركمن  نخبگان  بين  از  اميد  و  تدبير  دولت  با  همسو  و 
است. مغاير  روحانى  دولت  برنامه هاى  شعار  با  و  دارد  را  تأسف 
اميدوارم بخشى از تبعيض هاى غير قانونى و نامرئى حذف و از نيرو هاى 
خالق بومى و همسو با دولت تدبير و اميد در مديريت هاى شهرستان 
گنبد كاووس ترجيحا از بين تركمن ها به تناسب جمعيت استفاده شود. 

با آرزوى توفيق در كليه ى امور
آنه محمد بيات
عضو مجمع حاميان دكتر روحانى در تركمن صحرا، خبرنگار 
منبع: سايت اولكاميز

يك  روى  بر  هميشه  "در  اند  گفته  قديم  از 
گلستانى  خبرنگاران  ولى  چرخد"  نمى  پاشنه 
رنگ  همين  آسمان  بروى  جا  "هر  المثل  ضرب 

است" را بيشتر مى پذيرند.
تجربه 30 ساله حقير در كسوت خبرنگارى و 
تثبيت نموده  اين حقيقت تلخ را  روزنامه نگارى 
كه همواره هنگام بروز وقايع ملى و بين المللى در 
استان گلستان، اولين گروهى كه از گردونه حضور 
و انجام وظايف خود حذف مى شوند؛ خبرنگاران 

محلى هستند!
استان  تاريخ ساز  و  مهم  رويدادهاى  اكثر  در 
خبرنگاران  مختلف،  هاى  دولت  در  گلستان 
عنوان  به  اند.  نداشته  اعراب  از  محلى  گلستانى 
تاريخى  رويداد  در  پيش  سال   20 حدود  مثال 
گشايش مرز ايران و تركمنستان به دنبال فروپاشى 
شوروى سابق، خبرنگاران گنبدى براى حضور در 
وقوع  به  شهرستان  اين  حوزه  در  كه  مراسم  اين 
در  نيز  پيش  هفته  بودند.  نشده  دعوت  پيوست، 
هيئت  اعضاى  و  جمهورى  رياست  سفر  جريان 
دولت به استان گلستان و افتتاح پروژه بين المللى 
بازهم  قزاقستان،  و  تركمنستان  ايران،  آهن  خط 
خبرنگاران گلستانى و گنبدى در ثبت و ضبط اين 
رويداد بين المللى كه باز هم در حوزه شهرستان 

گنبد روى داد؛ جايگاهى نداشتند، چرا؟
اين سئوال پاسخ  به  بايد  استاندارى  مسئولين 
دهند كه چرا در طول سال و در همه رويدادها، 
در  سرما،  و  گرما  در  متعدد،  جلسات  و  مراسم 
اقتصادى،  شهر و روستا، در رويدادهاى سياسى، 
اجتماعى، فرهنگى، ورزشى و غيره از خبرنگاران 
دارند  خبرى  پوشش  انتظار  شهرستانى  و  استانى 
و  ملى  سطح  در  رويدادى  كه  گاهى  از  هر  ولى 
يا بين المللى روى مى دهد، مثل آب خوردن از 

گردونه مشاركت و حضور حذف مى شوند؟
به  را  ها  حرمتى  بى  اين  گناه  آقايان  احتماالً 
گردن نهاد رياست جمهورى و مسئولين تشريفات 
خبرنگاران  اكيپ  حضور  و  انداخت  خواهند  آن 
اعزامى از تهران را بهانه اين حركت قلمداد كنند. 
ولى واقعيت آن است كه اگر مسئولين استاندارى 
خبرنگاران  توانمندى  و  رسالت  جايگاه،  به 
و  ملى  رويدادهاى  باشند،  داشته  باور  شهرستانى 
بين المللى نيز همانند ساير خبرها مى تواند توسط 
از  اعزامى  خبرنگاران  كنار  در  محلى  خبرنگاران 

مركز به نحو احسن منعكس شود.
رسانى  اطالع  پايگاه  ماه  آبان   28 تاريخ  در 
استاندارى گلستان خبرى را از قول معاون سياسى، 
امنيتى و اجتماعى استاندار و مسئول كميته استانى 
منعكس  جمهور  رياست  سفر  استقبال  و  امنيتى 
استانى  سفر  جريان  "در  كه  عبارت  اين  با  نمود 
و  تركمنستان  جمهور  رؤساى  و  روحانى  دكتر 
استانى  سفر  اخبار  پوشش  منظور  به  قزاقستان، 
آهن  راه  اتصال  پروژه  افتتاح  و  جمهور  رئيس 
گلستان  ميانه،  آسياى  به  ايران  اسالمى  جمهورى 
ميزبان بيش از 200 خبرنگار از رسانه هاى داخلى 

و خارجى خواهد بود."
جلسه  دومين  در  طهماسبى  اصغر  ”على 
محترم  رياست  سفر  استقبال  و  امنيت  كارگروه 
اين  حضور  داشت:  اظهار  استان،  به  جمهور 
تعداد خبرنگار جهت پوشش اخبار افتتاح اتصال 
تركمنستان،  ايران،  اسالمى  جمهورى  آهن  راه 
قزاقستان و كشورهاى آسياى ميانه و سفر استانى 
كاروان تدبير و اميد نشان دهنده اهميت اين پروژه 
و فرصت بسيار مناسبى جهت معرفى جاذبه ها و 
ظرفيتهاى موجود در استان مى باشد، كه در اختيار 

ما قرار گرفته است."     

رسانى  اطالع  (پايگاه   
آبان   28  – استاندارى گلستان 
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زمان  همان  در  بنده 
به بخش نظرات اين خبر 
نمودم  ارسال  يادداشتى 
مثل  كه  مضمون  اين  با 
باز  گذشته  هاى  سال 
از  هم خبرنگاران محلى 
رويداد  اين  در  حضور 
مهم محروم نشوند؛ ولى 

از گذاشتن نظر  استاندارى  تنها مسئول سايت  نه 
بنده در سايت ابا نمود، بلكه طبق پيش بينى هايم 
به بوته فراموشى سپرده  بازهم خبرنگاران محلى 

شدند.
عمومى  روابط  مسئول  با  تلفنى  تماس  طى 
حضور  چگونگى  از  نيز  گنبد  ويژه  فرماندارى 
خبرنگاران گنبدى در مراسم افتتاح راه آهن ايران 
، تركمنستان در مرز اينچه برون جويا شدم؛ پاسخ 
تركمنستان  خط  در  افتتاح  مراسم  كه  بود  اين 
برگزار شده و در ايستگاه اينچه برون تنها بازديدى 

از نمايشگاه برنامه ريزى شده است.
به هر تقدير در اين گونه مراسم بر اساس يك 
قانون نانوشته ديوارى كوتاه تر از ديوار خبرنگاران 

شهرستانى نبوده و نيست!
در كنفرانس مطبوعاتى رئيس جمهور پس از 
جلسه شوراى ادارى استان نيز تنها تعداد معدودى 
از خبرنگاران نشريات استانى و به ويژه سرپرستان 
جاى  و  داشتند  حضور  سراسرى  هاى  روزنامه 
خبرنگاران غالب نشريات استانى خالى بود. جاى 
سئوال است كه چرا خبرنگاران رسانه هاى استانى 

به صورت گزينشى دعوت شده بودند؟ 

چرا خبرنگاران گلستانى در سفر رياست جمهور ديده نشدند؟

متن سخنرانى عبدالغفار رادمهر دبير كميته اقوام ستاد روحانى در تركمن صحرا 
 در ديدار با دكتر يونسى

گزارشى از ديدار كميته اقوام ستاد روحانى در تركمن صحرا
 با حجت السالم يونسى دستيار ويژه رئيس جمهمور در امور اقوام و اقليتهاى مذهبى  

 منصور آق
خبرنگار روزنامه 

اطالعات و هفته نامه 

قبل از هرچيز، ورود رئيس جمهور محترم دولت 
تدبير و اميد، جناب دكتر روحانى و هيآت همراه را به 
استان گلستان به فال نيك مى گيريم و اميدواريم كه 
اين سفر سبب خير و بركت به استان و منطقه گردد كه 
قطعآ اين چنين است و خواهد بود.                                                                                 
كه  را  اى  سفره  بابت  است،  باقى  شكر  جاى 
دولت اعتدال براى اقوام و اقليت ها پهن كرده و اين 
ظرفيت را در خود ديده كه مى تواند از ظرفيت هاى 
اقوام مختلف ايرانى در جهت اعتالى نظام اسالمى 
بهره كافى ببرد، تا با ايجاد چنين فضايى تعامل بهتر و 
بيشترى با يكديگر داشته باشيم .                                  

اميد  و  تدبير  دولت  با  راستاى همسوئى  در  ما 
با همكاريهاى الزم و بهينه و با استقبال بى نظيرى 
حمايت همه جانبه و حداكثرى در انتخابات رياست 
جمهورى انجام داديم .                                              

 وحدت و همدلى خود را با نظام و دولت نشان 
داديم تا زمينه اى فراهم گردد تا همگى به ساختارى كه 
در حال تكوين و شكل گرفتن به صورت واقعى اش 

مى باشد، افتخار كنيم .
اسالم، وحدت انديشه و نظر را ميان همه انسان ها 
پديد مى آورد . عوامل تفرقه افكن چون طايفه گرايى  
، نژاد پرستى، امتيازخواهى و تبعيض طلبى را نفى مى 
كند و اين انديشه، زيربنايى را حاكميت مى دهد كه 
همهء انسان ها برادر و برابر هستند و كسى را بر كسى 

امتياز و برترى نيست .                        
مفهوم ملت، متضمن وجود برابرى براى كل مردم 
يك سرزمين است . مردمى كه در برابر چشم خدا 
برابر هستند، اليق آن مى شوند كه در برابر چشم قانون 

نيز برابر شوند .                                     
امروز وقت آن رسيده است كه وعده هاى واقعى 
امروز  بدهيم،  را  مردم  هاى  خواسته  شدن  عملى 
وقت تحقق بخشيدن به عدالت براى همه ى بندگان 
خداست .                                                                 

سرنوشت ما با سرنوشت ايران گره خورده است، 
آزادى و  امنيت،  با  اى  به گونه  ما  امنيت  و  آرامش 
استقالل جمهورى اسالمى بستگى دارد . ما واقف به 
منافع ملى خود هستيم . در روند بدست آوردن جايگاه 
مشروع خود، ما نمى توانيم اين راه را به تنهايى بپيماييم 
. هر يك از ما بخشى از حقيقت هستيم، براى كامل 

كردن حقيقت محتاج يكديگريم .                                                                                            
و  مسائل  كه  داريم  انتظار  عالى  حضرت  از 
مشكالت اقوام و اقليت ها بطور اساسى حل و فصل 
گردد، تا   دولت هاى آينده مشكلى در اين خصوص 
نداشته باشند و خداى نكرده دوباره مورد چالش قرار 

نگيرد .     
در  كننده  تعيين  نقش  كه  ها  قوميت  بخش   
انتخابات دارد، سزاوار آن نيست كه براى حل مسائل و 
مشكالت آنان برخورد امنيتى و سياسى صورت بگيرد، 
هر چند اكثر نهادهاى حكومتى با اين نگاه به حوزه 

قوميت    ها مخالف هستند .  
در سال هاى دوره اصالحات كه طرح گفتگوى 
تمدن ها، باب همبستگى بين المللى شده بود . در 
اينجا اين حقير پيشنهاد مى كنم گفتگوى اقوام در سطح 
ملى صورت بگيرد كه مى تواند همبستگى و وفاق 
ملى را تحكيم نمايد . و با ايجاد فضاى جديد مبتنى 
بر گفتمان و مشاركت همه جانبه آحاد شهروندان در 
پيشبرد روند اصالحات اعتدالى دولت تدبير و اميد، كه 
فرصت مناسبى است تا كل مسايل قوميت ها در ايران، 
مورد بررسى و گفت و گو قرار گرفته و اجحافات 
اقتصادى،  نارسايى هاى گذشته در زمينه توسعه  و 
سياسى، اجتماعى و فرهنگى در سطح ملى و منطقه 
گلستان و مناطق تركمن نشين جبران گردد .          

از دولت تدبير و اميد در خواست مى گردد كه در 
استان گلستان، ساختار تقسيمات كشورى كه در نظام  
پهلوى شكل گرفته، تغييريابد و نگرشى جديد صورت 
اسالمى   شوراى  مجلس  در  تركمن  قوم  تا  بگيرد 
نمايندگان واقعى خود را داشته باشند ، تا اثرگذارى 
اقوام به لحاظ جمعيتى در جامعه رعايت گردد .       

جمهورى  اساسى  قانون   64 اصل  اساس  بر 
يك  كدام  هر  كليميان  و  زرتشتيان  ايران،   اسالمى 
نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعاً يك 
نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال، هر كدام 
يك نماينده براى مجلس شوراى اسالمى انتخاب مى 

كنند . (در مجموع 5 نماينده)
اگر به لحاظ تركيب جمعيتى، مقايسه اى بين 
نمايندگان فوق الذكر و قوم تركمن صورت بگيرد، 

تفاوت ره از كجاست تا به كجا !..
قرار بود پست هاى كليدى مديريتى به اقليت 

هاى قومى و مذهبى سپرده شود . قرار نيست افراد 
توانمند تركمن صحرا براى خدمت به ايرانى آباد، آزاد 
و اسالمى به ديده فراموشى سپرده شوند . قرار نيست 
كه ما فقط در پاى صندوق هاى رآى ديده شويم و در 

اركان ديگر نظام، نمود و آثارى نداشته باشيم . 
قرار بود تدريس زبان اقوام در دستور كار قرار 
بگيرد و قرار شد بعد از تدوين برنامه هاى الزم توسط 
آموزش و پرورش نتيجه اعالم شود، كه هنوز هيچ 

خبرى اعالم نشده است، يا من بى خبرم !
حضرت عالى مستحضريد كه حق آموزش به 
زبان مادرى در بسيارى از اسناد و معاهدات حقوق 
بشرى مثل منشور زبان مادرى، اعالميه جهانى حقوق 
زبانى، بند هاى 3 و 4 ماده 4 اعالميه حقوق اشخاص 
متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، زبانى و مذهبى، ماده 
30 كنوانسيون حقوق كودك، ماده 27 ميثاق بين المللى 
حقوق مدنى و سياسى مورد تآكيد قرار گرفته است . 

اجراى كامل اصل 15 قانون اساسى گامى بنيادين 
در مسايل مربوط به قوميت ها ست كه بايد اراده اى 
جدى، قوى و مصمم براى اجرايى شدن آن وجود 

داشته باشد . 
براى به تحقق رساندن اصول معطل ماندهء قانون 
اساسى، يك سرى پيش نيازهاى اوليه ايجاد شود كه 
الزمه اش اينست كه به مطالبات اقوام توجه ويژه اى 
بشود تا همه اقوام احساس پيوند بيشترى نسبت به 

بدنهء ملت ايران داشته باشند . 
جناب حاج آقا يونسى ، قرار بود معاونت در امور 
اقوام و اقليت ها تشكيل شود، در اين خصوص آيا 
اقدامى صورت گرفته است ؟ آيا زمان آن فرا نرسيده 
جمهورى  رياست  در  نهادى  اين خصوص  در  كه 

مستقر گردد ؟ 
حضرت عالى استحضار داريد كه فعالين ستاد 
مظلومانه  جمهورى  رياست  انتخابات  در  روحانى 
فعاليت نمودند، اما محرومانه دارند تحمل مى كنند . 
براى ارزيابى عملكرد دولت تدبير و اميد در حوزه 

اقوام و اقليت ها تا كى بايد صبر كرد ؟ 
تا برويانيم عشق ، بذرها افشانديم 

بارها روئيديم ، بارها پژمرديم 
بنابراين، بياييم چراغ ايران را همگى، با هم روشن 

نگه داريم .

 گزارش از: صالح سخايى-  اين نشست در دومين 
در  گلستان  استان  به  جمهورى  رياست  سفر  روز 
ساعت 17 روز 12 آذر در محل مركز آموزش فنى و 

حرفه اى برادران استان گلستان برگزار گرديد.
مجرى اين نشست را شاعر برجسته تركمن عيد محد 
اونق برعهده داشت كه با مهارت و توانايى بااليى 

برنامه را پيش بردند.
عيد محمد اونق اجراى خود را با اين شعر زيبا  آغاز 
كرد كه مورد توجه حضار وبه ويژه حجت االسالم 

يونسى قرار گرفت:
گفتند كسى آمده است؛/عيسى نفسى آمده است؛

گفتم كه!؟ گفتند يونسى آمده است؛ /گقتم از اين 
جهت خوشحاليد!؟

به! به  به  اقوام مونسى آمده است! گفتم  بهر يارى 
به!به به !

چه هم نفسى آمده است!
اونق, بعد از صحبتهاى مقدماتى  ,ضمن تشكر از 
حضور آقاى يونسى در اين مراسم كه تحت عنوان 
نشست  دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقوام و 
اقليتهاى دينى و مذهبى با نخبگان گرگان و تركمن 
صحرا برگزار گرديد، اظهار اميدوارى كرد ؛ تشكلى 
كه هم اكنون تحت عنوان« كميته اقوام ستاد روحانى 

اعتنا و  در تركمن صحرا» شناخته مى شود؛ مورد 
توجه قرار گرفته و كارسازى و چاره سازى آن در 
بعضى مسائل به حساب آورده شده  ودر سطح دولت 
تمهيداتى به وجود آيد تا اين تشكل نهادينه گردد و 
جهت قانونى شدن آن دولت جناب آقاى روحانى 

اهتمام ويژه اى به عمل آورده وتسريع نمايند.
استاد عيد محمد اونق در بخش ديگرى از اجراى 
وى  داشت  بيان  نيز  ديگرى  ارزنده  نكات  مراسم 
يادآور شد؛ ما مردمانى مسلمان هستيم داراى عاليق 
و ساليق فرهنگى, برهويت خود واقفيم وبر امنيت و 
مصالح ملى خود اشراف داريم. و اين تفاوت عالئق 
و سالئق به هيج وجه در تعارض با مصالح و منافع 

ملى نيست بلكه در جهت آن است.
وى در ادامه  گفت: ما نمى پسنديم كه به ما بگويند « 
تركمنهاى ايران» كه اين تركيب اضافى است.به قول 
يكى از بزرگان بايد گفته شود ؛« ايرانيان تركمن» به 
حق هم در طول مديريت ما (تركمنها)بر اين كشور 
عدالت و شكوفايى نسبى حاكم بوده است. امروز هم 
ما به عنوان مسلمان دغدغه ومشكالت كل جامعه 
مسلمانان جهان را داريم سپس ايرانى هستيم و بعد 
تركمن و انتظار داريم كه عالئق و سالئق ما مورد 
اعتنا قرار گرفته مسئله هويت ما به رسميت شناخته 

شود؛ و همانگونه كه در شناسنامه من عيد محمد 
اونق نوشته شده براى اثبات ايرانى بودنم كافى باشد.

فقط همين!
در اين مراسم آقايان دكتر حكيم كوچكى دبير مجمع 
حاميان دكتر روحانى در تركمن صحرا، آمان قليچ 
شادمهر نويسنده و فعال سياسى اجتماعى از گنبد 
و خواهر مليحه اتك پور، نماينده بانوان در كميته 
اقوام ستاد روحانى در تركمن صحرا سخنانى را ياراد 
كردند. در پايان دكتر يونسى با قرار گرفتن در جايگاه 
سخنرانى به برخى از مشكالت و مسائل مرتبط با 

اقوام اشاراتى كردند.
يونسى در قسمتى از سخنان خود ضمن اشاره به 
پديد آمدن شاهنامه در دوره غزنويان كه باعث بقاى 
زبان فارسى شد، گفتند: تركمن ها حدود 800 سال 
در ايران حكومت كردند و در اين مدت زبان فارسى 

را حراست و توسعه دادند. 
به گفته مشاور ارشد رياست جمهورى در امور اقوام، 
در زمان سلجوقيان سه زبان در ايران رواج داشت. ا- 
زبان عربى، زبان اسالم 2- زبان فارسى، زبان ديوان و 
عرفان 3- زبان تركى تركمنى به عنوان زبان نظامى .

مفقودى
كد   226 مسلسل  شماره  به  كشاورزى  دفترچه 
شهرستان  در  گاميشلى  روستاى  از  صادره   21/3/1
تركمن در سطح 13/871 هكتار متعلق به ستلق دردى 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده  بدر  فرزند  قرينجك 

ساقط مى باشد.

انتصاب مشاور رئيس دانشگاه 
در امور بانوان

رئيس  يغمايى  فرهاد  دكتر  دانشگاه گلستان،  روابط عمومى  به گزارش 
مشاور  عنوان  به  را  باقرى  فاطمه  مهندس  خانم  حكمى  طى  دانشگاه، 
منيژه  از زحمات خانم دكتر  بانوان منصوب و  امور  رئيس دانشگاه در 
ميان آبادى مشاور سابق امور بانوان دانشگاه تقدير و تشكر كردند. گفتنى 
است مهندس باقرى مدير گروه مهندسى كامپيوتر را در كارنامه سوابق 

خود دارند


