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  . جنبشهای "پان": از پيوندگرائی تا نژادپرستی (يك)٣
  
  

ينان در كفه ترازوی نيروهای درون ايران از سنگينی ويژه پرداختن به "پان"گرايان و جدائی خواهان از سر آن نيست كه ا
ه از سوئی در فردای خيزش مردم ايران برای رسيدن به آزادی و مردمساالری اين  ای برخوردارند. از ياد ولی نبايد برد ك

ه اند و از ديگر نيروها موی دماغ دموكراسی نوپائی خواهند شد كه ايرانيان يكسد سال است برای رسيدن به آن خيز برداشت
رنوشت ساز بروی بيگانگان بگشايند. های دژ ايستادگی را در سر بزنگاههای سسو بيم آن ميرود كه "پان"گرايان دروازه

)١(  
  

های ايران ستيزی است. هواداران اين  گرايش به جنبشهائی با پيشوند "پان" مانند پانتوركيسم و پانعربيسم يكی از گونه
يستی ستی خود از كيستی ايرانی و پيوند دادن آن با همزبانانشان در بيرون از مرزهای ايران برای خود كجنبشها با بركندن كي

نوينی می آفرينند و تاريخ و جغرافيای اين سرزمين را بدنبال يافتن تفاوتهايشان با ديگر ايرانيان (و بويژه فارسها) و 
گفتنی است كه گرايش به "پان" ويژه تركزبانان و عربزبانان است،  شباهتهايشان با ديگر اقوام و ملتهای همزبان ميكاوند.

ان شمار بيشتری از مردم به اين دو زبان سخن ميگويند، كردها و بلوچهائی كه از كيستی چرا كه در بيرون از مرزهای اير
 ايرانی بريده اند ولی بيشتر راه جداسری و جدائی خواهی را در پيش ميگيرند.

  
ه ارانی" اين جنبشها نزديك به پانزده سال پيش در هفته نامه "ايران تريبون" و ماهنامه "راهای تالشگران هبا نخستين نوشت

ام، در آغاز به اين جنبش به ديده يك جنبش ) آشنا شدم. از آنجايی كه من هميشه كنكاش در كيستی ملی را بفال نيك گرفته٢(
ر درون انديشه خود فرو برد و آنرا بكاود و آنچه را كه دريافته است با  پيشرو مينگريستم و اميد داشتم كه هر كسی سر د

اين ميان كيستی راستين ما ايرانيان سر بركند و آشكار شود. گذر ساليان ولی نشان داد كه «خود سنجه گفتگو بسنجد، تا از 
واند تك تك ايرانيان را به يك  غلط بود آنچه ما پنداشتيم ...». هويت جوئی به خودی خود پديده ای نيكو ست كه می ت

جای خود را به پانعربيسم، با گرايشهای  خودآگاهی ملی برساند، ولی با افسوس فراوان امروزه هويت جوئی عربی
يهوديستيزانه و فارس ستيزانه، و هويت جوئی آذربايجانی جای خود را به پانتوركيسم، با گرايشهای كردستيزانه و ارمنی 

  زانه داده است.ستيزانه و فارس ستي
  

گرايشات نژادی "آريائی" و رژيم حاكم بر ايران از سوی تالشگران جنبشهای "پان" رژيمی راسيست و شوينيست با 
"فارسگرا" شناسانده ميشود كه در همين راستا سركوب فرهنگی و زبانی را در حق مردمان "غيرآريائی" و "غيرفارس" 

ه اگر كه بگذريم، چنين سخنی تنها ناشناخته بودن بار واژه "راسيسم" و "شوينيسم" روا ميدارد. از خنده دار بودن اين گزار
گان آنان ميرساند. در باره جمهوری اسالمی بايد گفت كه از آن هر گناه و تبه كاری و گرگخوئی برميايد، بجز را نزد بكاربرند

يشه كيستی ايرانی ما را چون خاری در چشم خود ديده "نژادپرستی"، آنهم از گونه آريائی اش. از ياد نبريم كه دينفروشان هم
های آن باز نايستاده اند. در جمهوری اسالمی تنها يك "كيستی" ه بر ريشهاند و در اين بيست و پنجسال دمی از كوفتن تيش

ه هر واليت فقيهی" آن است و جای شگفتی نيست ك-برسميت شناخته می شود و آن نيز "هويت شيعی با برداشت فاشيستی
ستايش امام خامنه  كيستی ديگری سركوب ميشود: بزبان تركی ميتوان سخن گفت، اگر كه گوينده مالحسنی باشد و سخنش 

  )٣ای، و به عربی اگر كه گوينده صادق الحسينی باشد و سخنش دشنام و ناسزا به كوروش بزرگ. (
  

اند؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد نخست به پرسش حال ببينيم آيا ميتوان دينساالران ايران را راسيست و شوينيست خو
بانی و نژادی نقشی در برخورداری از امكانات اجتماعی بازی می كنند؟ ديگری پاسخ داد: آيا وابستگيهای قومی، فرهنگی، ز

است.  (چنانكه می دانيم اين يكی از ويژگيهای برجسته حكومتهای راسيستی و شووينيستی است!) پاسخ بی هيچ درنگی منفی
های رنگ و وارنگ مانند در مورد آذربايجانيها نيازی به آوردن فهرستی جداگانه نيست، از مال حسنی گرفته تا آيت هللا

خلخالی، اردبيلی، تبريزی، قاضی و ...، تا استانداران و فرمانداران و شهرداران و فرماندهان سپاه و ارتش و بسيج هيچكدام 
بودنشان" در راه رسيدن به پستهای كليدی با دشواری روبرو نشده اند. از عربهائی كه در برای "آذربايجانی و تركزبان 

 



) اگر ٤قرار گرفته اند، شناخته شده ترينشان شمخانی فرمانده پيشين نيروی دريائی و وزير كنونی دفاع است. ( پستهای مهم
د كه نه بدليل وابستگی قوميشان، كه بدليل "شيعه" كسی در اين ميان بستانكار باشد، اين كردها و بلوچها و تركمنها هستن

لشگری دور نگاه داشته می شوند. و تازه اينها سنی، و به ديگر سخن نبودن و "سنی" بودنشان از پستهای مهم كشوری و 
مسلمانند و از سران خشك مغز جمهوری اسالمی چه جای شگفتی است، اگر كه جوانان ارمنی و يهودی و آسوری را (به 

ز محروم كنند. ديگر فته ايشان "اهل كتاب" را) از رسيدن به پستهای مهم، و جوانان بهائی را حتا از آموزش دانشگاهی نيگ
آنكه "فارس"های زلزله زده بم كه به زعم "پان"گرايان نورچشميان اين رژيم "فارسگرا" هستند، يكسال پس از ويرانی 

د و آنچه كه جهانيان از سر انساندوستی برايشان گرد آورده بودند هنوز در شهرشان هنوز شبها را زير چادر بروز می آورن
روخته می شود. پس ميبينيم كه ادعای "پان فارسيست" بودن جمهوری اسالمی و هواداری و بازارهای شهرهای بزرگ ف 

های گشودن جبهه پشتيبانی آن از "شوينيسم فارس" سخنی كودكانه و سست و نشانگر بيخردی گويندگان آن است كه با
سيدن به يك مردمساالری گيتی گرا (سكوالر) دروغين در تالشند مبارزه يكپارچه مردم ايران برای برانداختن آپارتايد دينی و ر

را به بيراهه بكشانند، تا فراموش شود كه ايرانيان تنها بر پايه دوری و نزديكی به "تشيع فاشيستی به رهبری ولی فقيه" 
و ناخودی بخش ميگردند و چه جای شگفتی است كه كاربران جمهوری اسالمی نيز در آتش اين  است كه به خودی

های رنگ و وارنگ بدمند و يا دستكم آنان را بحال خود وابگذارند، چرا كه دينفروشان و نژادپرستان در انديشه و "پان"گرائي
 منش خويشاوندند: هر دو اينان قبيله گرايند و دشمن آزادی. 

 
ولی جدائی  ت كه "باطبی" برای برافراشتن پيراهن خونآلود يك دانشجو به اعدام و سپس حبس ابد محكوم ميشود،ه نيسبيهود

خواهان در روز روشن و زير چشمان سربازان گمنام امام زمان پرچم يك كشور بيگانه (جمهوری آذربايجان) را بر فراز دژی 
است، برمی افرازند و كسی بيضه اسالم را در خطر نمی بيند! بيهوده نيست كه  كه نماد ايستادگی ايرانيان در برابر بيگانگان

جوان اهوازی و آبادانی را خرد ميكنند، اگر كه آزادی ايران را فرياد كند و پروای آن چند سد فريب كاربران اين رژيم دهان 
بريز از غيرت عربی فرياد "بّروح! بّدم! نفديك يا خورده را ندارند كه در هنگامه جنگ امريكا با عراق به خيابانها ميريزند و ل

  پان"گرا زبان يكديگر را بسيار خوب می فهمند!صدام!" سر ميدهند. آری دينفروشان و نژادپرستان "
  

اين ولی تنها يك روی سكه است. بسياری از ايرانگرايان نيز با يك كيسه كردن همه هويت جويان، و جدائی خواه و 
نی بيست و ... خواندن آنان هيچ گونه جدائی ميان آندسته از هويت جويان، كه بدنبال رسيدن به حقوق انساپانتوركيست، پانعر

همزبانان خود از ديدگاه "حقوق بشر" و "مردمساالری" هستند و اين همه را در درون مرزهای ميهنشان ايران می خواهند، 
 داشتن چهره نژادپرست خود بر رو می افكنند، نمی بينند. با دسته ديگری كه هويت جوئی را چون صورتكی برای پنهان 

 
يان، كه آنان را بايد هويت جويان راستين ناميد، دكتر رضا براهنی است. های سرشناس اين بخش از هويت جويكی از چهره

 براهنی خود می گويد:
«من هميشه گفته ام كه آذربايجان بخشی از خاك ايران است و حقوق مردمان آنرا بايد رعايت كرد. اصال ميان تمام اقوام   

هم به مسئله اين گونه بوده است بسياری گفته اند كه ر زبان و ... و چون نگاايرانی بايد تساوی بوجود بيايد، تساوی د
رگونه پان مخالفم كه در رأس همه آنها پانتركيسم قرار دارد. پان يعنی نوعی براهنی پان توركيست است. ...اصوال با ه

) ٥نند»(نژادپرستی ...من به عنوان يك ايرانی به هيچ احدی اجازه نمی دهم يك ذره، يك وجب از خاك ميهنم را جابجا ك
 ديگری مرتضا نگاهی روزنامه نگار آزاد و سردبير تارنمای پر خواننده "يولداش" است. 

 
يولداش می گويد: «كوتاه سخن اينكه من خود را ايرانی می دانم و ايرانی بودن را هم فقط در زبان فارسی داشتن يا مذهب 

رزم به زبان فارسی هم عشق می ورزم و يكی از بزرگ  شيعه داشتن هم نمی دانم. من همانقدر كه به زبان مادری عشق می و
می توانم به  نم كه اشعار حافظ و فضولی و نباتی و نسيمی و خيام و نظامی و ... های خودم را در اين می داترين خوشبختی

آذربايجانی ) و دست آخر ميبايد برای بستن مشت نمونه خروار از روزنامه نگار دلير و دربند ٦زبان اصلی شان بخوانم!»(
است، در نامه ای به خاتمی به دفاع از حقوق انصافعلی هدايت ياد كرد. هدايت كه از پرتالشترين روزنامه نگاران آزاد ايران 

فرهنگی آذربايجانيان پرداخت، ولی از آنجائيكه نقطه آغازين حركتش نه گرايشهای نژادپرستانه و ايران ستيزانه كه  
از همراهی همايش جمهوريخواهان در برلين، كه به همه ايرانيان مربوط ميشد نيز غافل  مردمساالری و حقوق بشر بود،

. جمهوری اسالمی شايد بهتر از اين نمی توانست با كاری نمادين ديدگاه خود را در باره دشمنان و دشمن نمايان نشان نماند
  مهوريخواهان دستگير و زندانی شد!دهد: هدايت نه در پی نامه نگاری به خاتمی، كه در پی شركت در همايش ج

  جويانی را "پان توركيست" و "تجزيه طلب" بخواند؟آيا بيخردی و خشك مغزی نخواهد بود، اگر كسی چنين هويت 
  

گرايش به جنبشهای "پان" بيش و پيش از هر چيز ريشه در ناآگاهی از تاريخ ايران و از ماهيت اين جنبشها دارد. چنانكه 
ته بدنبال آنند ها را نميدانند، و يا دانسيم ايران را "راسيست و شوينيست" می خوانند، يا معنی اين واژهرفت، كسانی كه رژ

كه پيكان كينه بخشی از ايرانيان را از سينه دشمن راستين (جمهوری اسالمی) برگردانده و بسوی دشمنی خيالی (فارسها) 
 نشانه روند. 

 



های حتا مفهوم نام جنبشی را كه به آن گرويده اند نيز نميدانند. يكی از چهره جای افسوس فراوان است كه برخی از اينان
)، كه در درست انديشی و نيك منشی اش كمتر بتوان ترديد كرد، ٧ويتجوی آذربايجانی و از بنيانگذاران "آسمك" (سرشناس ه

بر ساير ملتها باشد البته از نظر ما محكوم در نامه ای برای من می نويسد: « پان تركيسم اگر به معنای برتر دانستن تركها 
يخ ، مفاخر ملی تركها و ... را پان تركيسم بناميم ، از نظر اينجانب ديدگاهی است ولی اگر دوست داشتن فرهنگ ، زبان ، تار

به كار در خور احترام است.» می بينيم كه حتا پان تركيسم (كه در تركيه با شعار "نژاد ترك برتر از هر نژادی" آغاز 
 شد!". ))نيز بدرستی شناخته نشده است از نگر برخی "ميتواند چندان چيز بدی هم نبا٨كرد(

 
برخی از همين جوانان ناآگاه هنگامی كه از سوی سردمداران نژادپرست چنين گروههائی برانگيخته ميشوند دستان خود را با 

دانند در زير همين نشان چه جانهای پاك و بيگناهی از نشان "بوزقورت" يا گرگ خاكستری باالی سر می گيرند، بی آنكه ب
بنام "نژاد برتر ترك" در خون تپيده اند و بی آنكه بدانند نشان گرگ خاكستری چيزی جز ارمنی و كرد و عرب و و حتا ترك 

عثيها در روايت تركی صليب شكسته نيست. در آن گوشه ديگر ايران كسانی همه دژخوئيها و تبه كاريهای صدام حسين و ب
اموش می كنند و با ادعای اينكه رژيم خوزستان را و پشتيبانی بی دريغ سران واپسگرای عرب را از اين جنايتكاران فر

 فارسگرای ايران، عربستان (خوزستان) را اشغال كرده است، زير پرچم پان عربيسم سينه ميزنند. 
  

يكی تنگاتنگی با اسالمگرايان و انديشه پان اسالميسم داشته  گفتنی است كه جنبشهای پان دست كم در تاريخ پيدايششان نزد
آبشخورهای انديشه، پيوندی ناگفته را ميان پان گرايان و جمهوری اسالمی به وجود آورده باشد. اند و شايد همين نزديكی 

ی عرب و برآمده از هاپانعربها از سوئی اعراب را "اشرف االمم" ميخوانند و از سوئی ديگر اسالم را كه دين ملی توده
 بوه پراكنده را به هم ميپيوندد. فرهنگ و تاريخ و سنت عربی است، چون شيرازه ای ميبينند كه اين ان

 
) آغاز ٩شگفت آنكه پانتوركيستها نيز نوزائی خود را در تركيه پس از جنگ جهانی دوم با شعار «هدف توران، رهبر قرآن»(

كه "تؤركليق" و يا ترك بودن هويت ملی و اسالم هويت دينی تركان را از دريای كردند و از همان آغاز كار نيز بنا بود 
انه تا دريای زرد بسازد. شايد از همين روست كه تالشگران پان گرا يا بحال خود رها می شوند و يا جايی برای ترس از مديتر

و مختاری و پوينده و هزاران هزار ديگر  نيروهای سركوبگر نميبينند، ولی تالشگران آزاديخواهی مانند فروهر و سيرجانی
 اند، چنين در خاك و خون ميتپند.  كه چشم سركوب و واپس گرائی را نشانه رفته

 
كته در اين است كه جمهوری اسالمی با بال و پر دادن به پان گرايان و جدائی خواهان و بزرگ كردن آنان بدنبال آنست كه  ن

بنماياند، كه اگر سكان را از دست او بگيرند، كشتی از هم می گسلد و هر تكه اش   خود را تنها ناخدای كشتی توفان زده ای
 بسوئی پرتاب می شود. 

  
اينرا نيزنا گفته نبايد گذاشت، كه گيتی گرائی (سكوالريسم) جای پای خود را در ميان پانتوركيستها و پان عربيستها نيز در 

ان گرايان ايرانی در اين زمينه نيز از همتايان خود در ديگر كشورها واپس های گذشته باز كرده است، ولی از آنجائی كه پدهه
  گيتی گرايان نيروی درخوری در ميان آنان به شمار نميروند. ترند،

  
  

  ادامه دارد ... 
  

  خداوند دروغ، دشمن و خشكسالی را از ايران زمين بدور دارد
  آذر هشتادوسه
  مزدك بامدادان

mazdakbamdadan@arcor.de  
 

 --------------------------------------------   
  ) ديدارهای محمودعلی چهرگانی با مقامات امنيتی و نظامی تركيه، آذربايجان و امريكا را در همين راستا بايد ديد.١
  ) از چند سال پيش به اين سو بنام راه آزادی به چاپ ميرسد.٢
بخش ايران ميخوانند. ولی گرفتن پروانه های نماز جمعه را به زبان مادری مردم همان ) امامان جمعه سرتاسر ايران خطبه٣

  ادبی به همان زبانها سختتر از گذر از هفتخوان رستم است.  -های فرهنگیبرای گاهنامه
  نام بسنده ميكنم:) در اينجا نيز فهرست بلندباالئی را ميتوان آورد كه من به نوشتن چند ٤

مهندس سالمی، سيدخلف موسوی، ابراهيم عامری، سردار وهاب سخيراوی و تيمسار خليل سخراوی (نيروهای رزمی)، 
وپرورش خوزستان)، مهندس دسومی (مديركل شريف جدويی، عبدهللا ساكی (فرماندار)، دكتر عباس حيصمی (مديركل آموزش

  كل شركت ملی گاز خوزستان) و ..... های خوزستان) مهندس بشيری (مديرپايانه
  ) گفتگو با روزنامه شرق٥
٦ (www.negahi.com   



) پس از چاپ نوشتاری بنام "فاشيسم دينی، نژادپرستی كور و كابوس فروپاشی ايران" در ايران امروز با اين دوست بسيار ٧
  ی داشتيم كه بنا بود در دسترس همانديشان او نيز قرارگيرد. گرامی نامه نگاريهائ

 Her irkin üstünda استانبولچاپ  ١٩٣٩-١٩٤٢نشريه پان توركی بوزكورت (گرگ خاكستری) بود. ) شعار روی جلد ٨
türk irqi  

  ١٣٨٢Hedef turan, rehber quran) پان تركيسم، يك قرن در تكاپوی الحاقگری، ج. الندو، نشر نی ٩
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