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هائی مانند "جبهه دمكراتيك مردمی خلق عرب أحواز" و چم گروه*پانعربيسم: بنياد فكری اين گرايش كه هوادارانش زير پر
های "سازمان حقوق بشر أحواز "گردآمده اند،بر اين پندار استوار است كه خوزستان از چندين هزار سال پيش ميهن قبيله

ه عربی خوزستان ی پيشينعرب بوده و اين فارسها و لرها و ديگران هستند كه به اين استان كوچيده اند. استناد اينان نيز برا
دانند. اگر چه سخنان كسانی مانند عزيزی بنی طرف گاهگاهی رنگ و تمدن ايالم است، كه آنرا عربی و يا دست كم سامی می

گيرند، بلندگوی اصلی اين جريان ولی يكی از تهران نشينان غير عرب به نام ناصر پورپيرار است، بوی پانعربيستی بخود می
كوبد و با دروغ خواندن های نژادپرستانه خود بر طبل يهودی ستيزی و فارس ستيزی میالمی" انديشهيزی "اسكه با رنگ آم

های پورپيرار داند. اگر نوشته تاريخ شناخته شده ايران همه پيشرفتها و دستآوردهای ايرانيان را از آن اعراب (يا ساميان) می
تن به آنها باشد، پيوند تنگاتنگ او با دست اندر كاران رژيم ولی مانند ه پرداخاز ارزشی چندان برخوردار نيستند كه نيازی ب

های كيستی ستيزانه كاربران و كارپردازان جمهوری كند، پرده از برنامهكردار كودك پرگوئی كه رازهای خانوادگی را فاش می
از اينكه ايرانيان نه به عربی كه به  خود را تواند افسوس ژرف اسالمی برميدارد. پورپيرار در جايگاه يك "عربگرا" نمی

نويسد: « اينك مسلم است كه نخواهيم توانست زبان ناتوان فارسی را كه بدون سود گويند، پنهان كند و میفارسی سخن می
را اتحاد  ينده ماكنار گذاريم و به زبان قرآن پناه بريم. اما بی شك از آن كه آ Jبه لقلقه می افتد Jبردن از قواعد و لغات عرب 

گستردن زبان عرب در ميان جوانان و گنجاندن جدی تر آن در موارد درسی و زدودن مزخرفات  Jاسالمی رقم خواهد زد
) پورپيرار در ١ميتواند زيربنای اين اتحاد را پی ريزی كند.»( Jها و رسومات سراسر خرافاتاز عرصه سنت Jباستان پرستی

) و اكنون به توليد انبوه كتابهائی روی آورده است كه همه و همه  ٢يران باستان بود (تمدن ا آغاز خود از شيفتگان فرهنگ و
بدنبال شكستن اين پندارند كه ايرانيان پيش از اسالم نيز از فرهنگ و شهرآئينی (تمدن) برخوردار بوده اند. پورپيرار در 

بيند كه و بويژه ايران و خاورميانه را از آتشی می ی جهان پيروی از نويسنده ديگری بنام عبدهللا شهبازی همه نابسامانيها
رود كه از سوئی صدام حسين را به نام اند و در اين يهودی ستيزی و عرب ستائی تا بدانجا پيش میيهوديانش برافروخته

مانی نين مردستايد و از ديگر سو، بخش بزرگی از آثار باستانی چهارگوشه ايران و همچ"قهرمان بزرگ شرق نزديك" می
داند. (به اين معنی كه يهوديان در چند سد سال گذشته سرگرمی ديگری جز بنام "فارس"ها را ساخته و پرداخته "يهود" می

های كهن، صدور شناسنامه و سجالت برای فارسها ونوشتن تاريخ برای كندن سنگ نبشته، ساختن آتشكده، ضرب سكه
ای برای خنده در توان مانند سخنرانيهای مال حسنی بهانههای او را میها و نوشته ه گفتهاند!) تا بدينجا البتايرانيان نداشته

اين روزگار تهی از شادی دانست و خنديد و گذشت. پورپيرار ولی هيچ تالشی در پوشاندن آن چهره ديگر خود كه همانا 
پيوند تنگاتنگ دينفروشان و نژادپرستان  در بارهكند و بر گفتار هميشگی مرا هواداری از آپارتايد دينی و جنسی است، نمی 

نويسد: خواند و از سوی ديگر میهای ايران میزند. او از يكسو يهوديان و بهائيان را ريشه راستين نابسامانیمهر تأييد می
يم و نان ترم« جمهوری اسالمی ايران بالفاصله آن آسيب سنتی و مذهبی رضا شاه را، به صورت بازگرداندن چادر بر سر ز

  جبران كرد» 
  

حال ديگر نيازی به غيبگوئی نيست كه بتوان دريافت، پورپيرار و شهبازی يار غار و رفيق گلشن و گرمابه روزنامه كيهان، 
انتشارات سروش، صدا و سيما و سايت بازتاب و از همسخنان حسين شريعتمداری و روح هللا حسينيان هستند. از ديگر سو، 

به مرجع تقليد بسياری از "پان"گرايان، بويژه پانتوركيستها در پاسخ به پرسشهای تاريخی تبديل  ی گذشتهايندو در سالها
  شده اند. 

  
*پان توركيسم: پانتوركيسم اندكی بيش از يكسد سال پيش در واكنش به پان اسالويسم روسی و در ميان تاتارهای كريمه پديد 

) پی ٣كه اين انديشه را بر پايه "يگانگی در زبان، انديشه و كردار" ( كی" استآمد. پدر پانتوركيسم "ايسماعيل گاسپرينس
های ريخت. در ايران ولی پان توركيسم بنا بر نقش گسترده آذربايجانيان در جنبشهای سراسری و شركت آنان در سامانه

درخوری برخوردار شود. پان از وزن كشورداری و بيشتر از همه در پراكندگی تركزبانان در سرتاسر ايران هيچگاه نتوانست 

 



  توركيسها ولی هر گاه كه دولت مركزی را ناتوان ديده اند، سر بركرده و به تالش و كوشش پرداخته اند. 
ای از نژادپرستی، تاريخ سازی، آمارپردازی و هائی كه امروز گرايشهای پان توركيستی دارند، آميزهگفتار و كردار گروه

) در گفتگوئی برای به تصوير كشاندن كشور ٤محمودعلی چهرگانی، رهبر "گاموح" (نمونه   چهره دزدی است. برای
هاست. نصف استان اراك از آن ماست و در كردستان % تهران در دست آذربايجانی٧٠گويد: «"آذربايجان آرمانی خود، می

دهد، نبايد چيزی در خاك بيگانه رها  دايی رخدارای نيروی بزرگی هستيم و در گيالن انزلی و آستارا را داريم. اگر پروسه ج
كنيم.» كه تا به اينجای كار تنها سخن از جدائی خواهی است و "جدائی خواه بودن" به در چشم من به خودی خود گناه 

 هزار نفر كرد به آذربايجان جنوبی كوچ كرده ٥٠٠شود: « حدود های پس از آن ولی ُكردستيزی او آشكار مینيست. در جمله
اگر بصورت طبيعی به زندگی خود ادامه دهند هيچ مشكلی نخواهد بود. وگرنه همانطور كه آمده اند مجبور به بازگشت  اند كه

خواهد برای جلوگيری از خطر ای از ارتش تركيه میكند و در بيانيه) گاموح ولی به همين نيز بسنده نمی٥خواهند شد.» (
 )٦شود. ("كردستان بزرگ" وارد كردستان عراق 

  
زيسته اند  پردازند و همه اقوامی را كه در روزگاران كهن در ايران میبخش ديگری از پان توركيستها به تاريخ سازی می

ای از تركها؛ عربها و خوانند و فارسها را نيز آميخته مانند ماننائيها، كاسپيها، لولوبيها، و حتا مادها و اشكانيان را ترك می
گويند. از سوی ديگر هر آنكه روزگاری در آذربايجان ويا خود را از ياد برده و به فارسی سخن میكه زبان دانند بوميانی می

شود: از نظامی گنجوی، قطران تبريزی، شمس ديگر بخشهای تركزبان ايران و آسيای ميانه و كوچك زيسته، ترك خوانده می
های آن گاهی و ... . و اين "تُركسازی" تاريخ ايران و چهرهبيرونی  و صائب تبريزی گرفته، تا موالنا و ابن سينا و فارابی و

بك!"  -گيرد و در تنگنای قافيه بناگاه بابك خرمدين كه نامش پارسی است "باینيز ابعاد سرگرم كننده و خنده آوری بخود می
كيستهای خردمندتر نيز بر رسد كه فرياد از نهاد پان تورشود و با ترك ناميده شدن رستم دستان، كار بجائی میخوانده می
خواندم، های فارسی زبان میهای پان توركيستی را در نشريه) هنگامی پانزده سال پيش نخستين نوشته٧رود! (آسمان می 

بينيم كه از "جمعيت شست شدند. امروزه ولی آماری را می "تركان" يك چهارم و يا بيست و پنج درسد مردم ايران شمرده می
هائی مانند "ملت"، "ملی" و "مردمی" كار را به آنجا گويند. ناآگاهی از مفهوم واژهی تركان" سخن میتا هفتاد در سد

) تا بدينجای كار باز ٨شود. (كشاند كه حكومت پاگرفته در زير و به پشتيبانی سرنيزه بيگانگان "حكومت ملی" خوانده میمی
شود كه پان توركيستها با كرد ت، ماجرا ولی از آنجائی خطرناك میتوان سری از سر افسوس تكان داد و راه خود گرف هم می

شوند و دنباله سياستهای نژادپرستانه دولت اين ستيزی و ارمنی ستيزی به كاربران بی مزد و رايگان كشور تركيه تبديل می
چهارم آوريل امسال را براستی كشانند. حمله به راهپيمائی هم ميهنان ارمنی در كشور را به خيابانهای تهران و تبريز می

توان ناميد. بر هيچ كس پوشيده نيست كه داشناكها و جيلوها در كشاكش سالهای پرآشوب جنگ چيزی جز لكه ننگ نمی
توان به اين بهانه كسانی را در خيابانهای جهانگير نخست، چه بر سر مردم اروميه و خوی و سلماس آوردند. ولی آيا می

دارند و باز هم فرياد برآورد كه رفت كه ياد يك و نيم ميليون ارمنی كشته شده بدست عثمانيها را پاس میتهران به باد كتك گ
ما را نه با تركيه و نه با پان توركها هيچ سروسِری نيست؟ در اينجاست كه ديگر سخن از مبارزه برای رسيدن به حقوق 

بندد: شود و تنها يك سخن بر مغزهای شسته شده نقش مییبرابر، آزادی فرهنگی و سياسی و اقتصادی يكسر فراموش م
توان ارمنی، كرد، عرب، تالش و هر آن چيز و هر آن كسی را گذاشت كه  «ترك خوب، فارس بد!» كه البته بجای فارس می

سرشناس ترين های پان توركيستی تا به آنجا در گل است كه دانستند كه پای انديشه"ترك" نيست. و ايكاش اين جوانان می
  چهره ترك گرای جهان، آتاتورك نيز هرگز به آنان ميدانی برای خودنمائی نداد و بارها سرانشان را به زندان افكند. 

  
همان گونه كه در آغاز اين بخش آوردم، پان گرايان از جايگاه آنچنانی در ميان نيروهای درون ايران برخوردار نيستند، ولی 

های سرنوشت ساز ميهن، همان روزنه كوچكی باشند كه سّد بزرگی را فرو توانند در هنگامهمی همانگونه كه گفتم، اينان
ريزد، اگر كه در پشت آن سيل لشگريان دشمن كمين كرده باشد. خوشبختانه و به رغم بيست و پنج سال حكومت دين می

درنيته و گيتی گرائی است، جايگزين قبيله گرائی روند كه فردگرائی را، كه پيش زمينه مساالران، مردم ايران رفته رفته می
كنند، كه خواستگاه خودكامگی و واپس ماندگی است، و از همين رو ميدان برای خودنمائی و تازش جنبشهای پان در ايران 

  شود.روزبروز كوچكتر و تنگتر می
  

ای و روستائی خواند، كه  ايد هويت جوئی قبيلهپايان سخن اينكه تكيه بر زبان و همسانيهای نژادی برای يافتن كيستی ملی را ب
توان از همين زاويه زبان، بخشها و مردمان گوناگون نشان از واپس ماندگی انديشه و جهانبينی هويت جو دارد. براحتی می

دارد. جهان را در كنار هم گذاشت و ديد، هرچه فرهنگ عمومی باالتر باشد، زبان نقش كمتری در تعريف و تعيين هويت ملی 
در خاورميانه نفرين شده ما، پان توركيسم راداريم كه كه هر تركزبانی را چه از تركستان و چه از فرغانه دارای هويت تركی 

شناسد، در آمريكای جنوبی دهها كشور اسپانيولی داند و پان عربيسم را كه از تونسی تا كويتی را جز به نام عرب نمیمی
زيك و هندوراس و كوبا گرفته تا آرژانتين و بوليوی كيستی ويژه خود را دارند و خود را نه زبان داريم كه هر كدام از مك

رسيم كه در آن مردم فرانسوی زبان لوزان دانند و دست آخر به اروپا می"اسپانيول" كه كوبائی و بوليويائی و آرژانتينی می
دانند. همچنين يك آلمانی زبان سوئيسی خود را نه خود می نه شهروندان فرانسه را، كه "برن"يهای آلمانی زبان را هم ميهن

ها در باره فرانسه زبانان (سوئيس، فرانسه، بلژيك)، آلمانی زبانان (آلمان، اتريش، داند. از اين نمونه آلمانی و نه اتريشی می
  توان آورد.سوئيس)، فالمانها (بلژيك و هلند) و ايتاليائيها (ايتاليا، سوئيس) نيز می



  
وتاه سخن اينكه هويت جوئی خردگرايانه و نوانديشانه كيستی ملی را فراتر از زبان و نژاد، و در گذشته و سرنوشت و ك

سازد كه برآيندی از همه  جويد و از توده بی شكل و پراكنده و گونه گون، يك "ملت" يكپارچه میآرمانهای مشترك می
و قبيله گرا، آنرا در زبان و نژاد و همسانيهای بيرونی (و نه درونی) بخشهای سازنده خويش است، و هويت جوئی روستائی 

  پيوندد. بيند و به پان تركيسم و پان عربيسم و ديگر گرايشهای خردسوز و انسان ستيز میمی
  
  

  ادامه دارد ...  
  

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

mazdakbamdadan@arcor.de  
 

 -----------------------------------------------  
  ٢۵٩) پلی بر گذشته، بخش سوم؛ بررسی اسناد و نتيجه، صفحه ١
  لق به پورپيرار!)ع) ن. ك. مقدمه كتاب "از زبان داريوش" نوشته آنه ماری شيمل، ترجمه رجبی، نشر كارنگ (مت٢
٣ (Dilde, fikirde ve iste birlik  ١٣٨٢پان تركيسم، يك قرن در تكاپوی الحاقگری، ج. الندو، نشر نی   
  ) گؤنی آذربايجان اويانيش ميللی حركتی (حركت بيداری ملی آذربايجان جنوبی)٤
٥ (http://gamoh.org  
٦ (http://medlem.spray.se/oyan/xeberler/kerkuk.htm  
٧ (http://www.tribun.com/1000/1086.htm  
ی است و نه به فرقه دموكرات آذربايجان. در اين باره اگر بدور از نفرينها و آفرينها ر) در اينجا نه روی سخن به پيشه و٨

گويند نوكر گوش بفرمان روسها بود و نه آنگونه كه  داوری كنيم، خواهيم ديد كه پيشه وری نه آنچنان كه دشمنانش می
ا به مفهوم واژه "ملی" است. گفتنی است كه  هگويند، دموكرات، پيشرو و مستقل. نگاه من در اينجا تنها و تنشيفتگانش می

گفتند: «سنی گتيرن، سنه ده دئيير گئد!» (آنكه تورا آورده بتو شنيدم كه از سر تمثيل می در كودكی بارها از سالمندان می
پيشه وری  اف در برابرگويد برو!) بيش از بيست سال طول كشيد تا با افسوس فراوان دريابم كه اين سخن را سرهنگ قلیمی

  و پس از شكست دموكراتها بزبان آورده است. 
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