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اگرچه پان تركيسم در آغاز راه، در قالب يك گرايش ادبي بروز نمود و كساني 
چون ابراهيم شناسي، ضياء پاشا، نامق كمال، علي شعاوي و احمد توفيق 
پاشا، در جهت حذف واژه هاي غيرتركي از زبان و پااليش آن از واژه هاي 
بيگانه آغاز نمودند، اما همين گرايش زمينه ساز پژوهش هايي شد كه بستر 
ايده هاي  را براي بسط و گسترش  راه  ايجاد كرد و  را  داعيه هاي بعدي 

توسعه طلبانه و الحاق گرايانه ي بعدي هموار ساخت. 
در اين ميان، برخي از پژوهشگران اروپايي يهودى تبار نيز با آثار خود، آگاهانه 
يا ناآگاهانه در دگرگوني سمت و سوي حركت آتي پان تركيست ها نقش 
به سزايي داشتند. كساني چون: آرتور لوملي، ديويد دوگن، لئونارد كاهون 
و پسين تر از اروپايي هايي كه آگاهانه و هدفمند در اين راه قدم گذاشتند؛ 
افرادي چون: پولكوزيچ بُرزچكي ـ كه بعدها در تركيه مسلمان شد و نام 

جالل الدين پاشا برخود نهادـ  و گرمان آرمنيوس وامبري. 
اما گام هاي اساسي در اين راه را اسماعيل بيك گاسپرالي (غصپرينسكي) 
شهاب الدين مرجاني، عبدالقيوم نصيري  اقدامات  و  آرا  به  توجه  با  تاتار 
ايده هاي  گسترش  و  بسط  زمينه ساز  و  برداشت  فيض خاني  حسين  و 
پان تركيستي شد و پس از او نيز يوسف آقچورا اوغلو كه يكي از تاتارهاي 
غازان بود، راه را ادامه داد و سپس كساني در قفقاز و آسياي مركزي هم 

جذب آراي پان تركسيت ها شدند. 
در قفقاز نقش پان تركسيت ها پررنگ تر بود و كساني چون احمدآقا اوغلو 
و علي حسين زاده كه شعار «ترك گرايي، اسالم گرايي و اروپايي گرايي» را 
مطرح كرد ـ و ضياء گوك آلپ هم آن را دست مايه ي انديشه هاي خود 

ساختـ  نقش به سزايي در رشد و ترويج پان تركيسم داشتند. 
انقالب اكتبر 1917 م روسيه، پان تركيسم را به ظاهر سركوب كرد، اما 
اين آرامش ظاهري بود و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 
م دوباره جاني در رگ هاي پان تركيسم دميد و پان تركيست ها را به احياي 
اين جنبش اميدوار ساخت. تشكيل «مجمع خلق هاي ترك تبار» در قازان، 
خبر از نهادينه شدن جنبش پان تركيسم مي داد. آنان در اين شكل به ظاهر، 
اهداف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در اولويت قرار داده اند، اما ورود 
به فاز سياسي اهداف خويش را هرگز فراموش نكرده و در انتظار فرصتي 

مناسب، چشم به آينده دوخته اند. 
خوشبختانه امروز به مدد كوشش و تالش هاي چند تن از پژوهشگران، 
ابعاد گوناگون «پان تركيسم» بررسي و شناسانده شده، كتاب ها و مقاله هاي 
منتشرشده كه پاره اي از آن ها ترجمه و بخش ديگر تأليف هستند، شايد در 

■ پان تركيسم و پان آذريسم: مباني، اهداف و نتايج
■ تأليف: احمد كاظمي

ابرار  بين المللي  ■ مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات 
معاصر تهران، 1385
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پان تركيسم و پان آذريسم: مبانى، اهداف و نتايج

مقام مقايسه با مآخذ موجود در ديگر كشورها ناچيز باشد، اما همين ميزان 
هم جهت آشنايي مردم كشورمان ـ كه در همسايگي دو كانون عمده ي 
ترويج و تبليغ اين پديده قرار دارد ـ با اهداف و انديشه ى توسعه طلبانه و 

الحاق گرايانه ي پان تركيست ها بسيار سودمند و مفيد است.1
كتاب حاضر نيز پژوهشي است پيرامون پان تركيسم و پان آذريسم كه در 
شش فصل تنظيم شده است و نويسنده در فصول شش گانه ي آن به ارايه ي 

ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداخته است. 
در فصل اول نويسنده به «تبيين پان تركيسم و پان تورانيسم» مى پردازد و 
به تفاوت هاي ميان اين دو اشاره مي كند و هدف هريك از آن ها را شرح 
مي دهد. آن گاه اشاره اي گذرا به تئوريسين هاي پان تركيسم و تاريخچه ي 
پان تركيسم در دوره ي عثماني و دوره ي ترك هاي جوان و دوره ي حكومت 
كوتاه مدت حزب مساوات در اران قفقاز ـ كه جمهوري آذربايجان ناميده 
شد ـ و پس از آن به دنبال فروپاشي اتحاد شوروي مورد توجه نويسنده 
قرار گرفته است. او در اين بخش به نقش تركيه كه استراتژي «همبستگي 
تركي» در قبال قفقاز و آسياي مركزي را در پيش گرفت، مي پردازد و 
مي نويسد، در سال هاي اوليه پس از فروپاشي شوروي، پان تركيسم به يكي 
از اصول سياست خارجي تركيه تبديل شده است (ص 38). نقش تركيه در 
روي كار آوردن «جبهه ي خلق» در جمهوري آذربايجان و پس از سقوط 
ايلچي بيگ، تالش تركيه براي انجام يك كودتا در آن كشور و شكست اين 

تالش از ديگر نكات طرح شده در اين فصل است. 
فصل دوم كتاب «ارتباط پان تركيسم و پان آذريسم» نام دارد و نويسنده 
از نگاه خويش به اين موضوع پرداخته و به سابقه ي پيدايش هركدام از 
آن ها اشاره كرده است. نويسنده به نقل از آگاهان سياسي مي نويسد كه 
پان تركيست ها اجراي اهداف پان آذريسم را گامي جهت تحقق ايده هاي 
جمهوري  در  كه  مي افزايد  سپس  و   .(51 (ص  مي دانند  پان تركيستي 
آذربايجان بيشتر بر روي پان آذريسم فعاليت مي شود. روابط پان تركيسم 
و اسالم ستيزي نيز از ديگر مباحث اين فصل است كه طي آن نويسنده 
با استناد به اقداماتي كه در آذربايجان صورت مي گيرد، فعاليت هاي آنان 
را در جهت تصعيف مذهب شيعه مي داند و معتقد است كه تركيه و غرب 
به دنبال ايجاد يك دولت الئيك در آذربايجان هستند و در اين زمينه 
منافع هم سويي دارند (صص 59-62). رويداد 31 دسامبر 1989 كه طي 
آن گروهي از آذربايجاني ها با شنا در رود ارس درصدد رساندن خود به مرز 
ايران بودند و نام گذاري اين روز به عنوان روز همبستگي آذري هاي جهان، 

توسط حيدرعلي اف و تالش درجهت ايجاد البي آذري هاي جهان از ديگر 
موضوعات اين فصل است. در انتهاي اين فصل هم نويسنده به نهادهاي 
دولتي و غيردولتي پان تركيست ها و پان آذريست ها اشاره كرده و به معرفي 

تعدادي از آن ها پرداخته است. 
در فصل سوم نويسنده احزاب پان تركيست  فعال در تركيه و جمهوري 
آذربايجان را معرفي مى كند و پيرامون هر يك از آن ها آگاهي هايي به دست 
مي دهد. احزابي چون «حركت ملي» و «حزب جمهوري خواه خلق» در 
تركيه و «بزقورد (= گرگ خاكستري»، «جبهه ي خلق»، «حزب مساوات»، 
«حزب استقالل ملي»، «اتحاديه آذربايجان واحد (باب)»، «گروه 21 آذر»، 
«جنبش دموكرات هاي ملي گرا»، «حركت بيداري ملي جنوب آذربايجان»، 
«جبهه ي خلق آذربايجان»، «احزاب احرار» و چند گروه ديگر كه بنا به 
تحقيقات نويسنده برخي از اين احزاب تعداد اعضايشان از 100 تا 500 نفر 
است (صص 91-126). در ادامه ي همين فصل، نويسنده به معرفي دو حزب 
منتقد و مخالف پان تركيست ها اشاره كرده، احزابي چون: «حزب غيرت» 
و «حزب سوسيال دموكرات آذربايجان». اطالعات داده شده پيرامون اين 
احزاب و گروه ها از آنجايي كه دسترسي به همه ي آن ها در يك جا ممكن 

نيست درخور توجه و از نكات مثبت اين كتاب است. 
پان  تبليغات  و  اقدام ها  كه «محوريابي  كتاب  در فصل چهارم  نويسنده 
تركيستي و پان آذريستي» نام دارد، به بررسي محورهاي گوناگون اقدامات 
پان تركيست ها كه يكي از آن ها تحريف تاريخ است، اشاره مي كند. مواردي 
اركان  از  و جزيي  عادي  آذربايجان  در  ديگر  كه  ـ  رايج  تحريف  هاي  از 
تاريخ نگاري ساختگي پان تركيست ها شده است ـ به نوشته ي نويسنده 
اين هاست: موارد تحريف آميز كتاب «آتايوردو»2 كه كتابي درسي است و 
با پرچم جمهوري  آذربايجان مستقل و  تا قزوين جزء  در روي جلد آن 
و  گلستان  معاهده هاي  تحريف  است (ص 136).  آذربايجان چاپ شده 
و  آذربايجان  دموكرات  فرقه ى  درباره ي  واقعيات  تحريف  تركمن چاي، 
رويدادهاي مربوط به 21 آذر 1324 ش و نقطه نظرهاي جميل حسنلي 
در اين زمينه (صص 148-150)، تغيير نام اران، ابداع اصطالحات مجعولي 
چون آذربايجان شمالي و آذربايجان جنوبي، تبليغات منفي عليه ايران و 
مصادره به مطلوب كردن چهره هاي ايراني چون نظامي و شهريار و موارد 

ديگري از اين دست. 
فصل پنجم كتاب را نويسنده با بحثي پيرامون كشورهايي كه از پان تركيسم 
ناراضي هستند و در حقيقت «هدف پان تركيسم» هستند، پيش مي برد. 

انقالب اكتبر 1917 م روسيه، پان تركيسم را به 
ظاهر سركوب كرد، اما اين آرامش ظاهري بود و 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 م 
دوباره جاني در رگ هاي پان تركيسم دميد 
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كشورهايي چون: ارمنستان، گرجستان، روسيه، چين، بلغارستان و قبرس. 
اما معلوم نيست چرا نويسنده در اين بخش از ايران ـ علي رغم اين كه در 
پيش درآمد خود به آن اشاره كرده ـ و تاجيكستان ـ كه اگرنه به اندازه ي 
كشورهاي نامبرده شده ـ ولي به هر صورت از پان تركيسم ناراضي است، 
بحث نكرده است. او با درنظر گرفتن شرايط ژئوپولتيكي، سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي و وجود اقليت هاي ترك يا ترك زبان در اين كشورها به ارائه ي 
توضيحاتي درباره ي داليل نارضايتي اين كشورها از پان تركيسم پرداخته 
است. در ادامه ي اين فصل، نويسنده به پان تركيسم و تحريك بيگانگان 
اشاره كرده و مي نويسد، بسياري از محققان بر اين باورند كه انديشه ي 
پان تركيسم و پان آذريسم، پيش از اينكه پديده اي درون زا باشد، ايده اي 
برون زاست. او امريكا را از مهم ترين حاميان ترويج پان تركيسم و پان آذريسم 
در منطقه دانسته است (صص 211-214). كاظمي در ادامه ي بحث به 
نقش اسرائيل در حمايت از پان تركيست ها اشاره مي كند (صص 223-

224). او اروپا را هم مدافع ايده هاي پان تركيستي دانسته و نوشته كه سوئد 
يكي از مراكز فعاليت هاي گروه هاي پان آذريستي است و كنگره آذري هاي 

جهان در آن جا فعاليت مي كند (ص 227). 
فصل ششم را هم نويسنده به شرح «موانع سياست هاي پان تركيستي» 
اختصاص داده و موانع جغرافيايي، موانع ملي، موانع منطقه اي و موانع 
فرامنطقه اي را از موانع عمده ى سياست هاي پان تركيست ها دانسته و 
مي نويسد: جمهوري آذربايجان تاكنون هم از لحاظ داخلي و هم خارجي 
زيان هاي بسياري از بابت پيگيري سياست هاي پان تركيستي ديده است 
وضعيت  بر  پان تركيسم  «تأثير  پيرامون  هم  را  بحثي  او   .(243 (ص 
تركيب  از  و جدولي  آذربايجان» مطرح  در جمهوري  قومي  اقليت هاي 
جمعيتي اقوام ساكن در جمهوري آذربايجان ارائه كرده است كه در آن 
برخي آمارهاي غيرواقعي از تعداد ساكنان اقوام مختلف در آذربايجان به 
چشم مي خورد (ص 246). سياست هاي پان تركيستي در دوره ي جبهه ي 
خلق (1992-1993م)، دوره ي علي اف ها (1993-2005م)، پان تركيسم 
و سرنوشت مناقشه ي قره باغ و نتايج پان تركيسم براي تركيه، از ديگر 
بخش هاي اين فصل است كه نويسنده توضيحاتي درباره ي آن ها داده 

است. 
و  كتاب ها  رويداد ها،  برخي  درباره ي  نويسنده  اظهارنظرهاي  و  داوري ها 
شخصيت ها، در پاره اي موارد چندان دقيق نيست. از جمله داوري او درباره ي 
كتاب هاي جميل حسنلي. در اين كه حسنلي به عنوان يك پان تركيست، 
مدافع سرسخت وحدت دو آذربايجان است، جاي هيچ گونه ترديدي وجود 
از  بخش هايي  اما  است.  روشن  او  نوشته هاي  جاي جاي  از  اين  و  ندارد 
كتاب هاي او كه برپايه ي اسناد و مداركي درباره ي دخالت ها و توطئه هاي 
آشكار استالين، باقروف و برعليه آذربايجان ايران نوشته شده، بسيار مستدل، 
مستند و محكم و روشن نقش شوروي را در سال هاي 1320-1325خ، 
به ويژه رويدادهاي يك ساله ي 1324-1325 آشكار مي سازد. و اين وجه 
از پژوهش هاي او بسياري از حدس ها و شنيده ها را تبديل به يقين نموده 
و روشني هاي زيادي بر زواياي تاريك اين رويداد مهم تاريخ معاصر ايران 

انداخته است. 
است كه وي  «آتايوردو»  كتاب  درباره ي  نويسنده  اظهارنظر  ديگر  مورد 

فرقه چي ها،  و  سابق  كمونيست هاي  وسيله  به  اصل  «در  را  آن  نگارش 
فراريان پس از كودتاي زاهدي و گروه 53 نفر دانسته است»، اما نويسنده 

سند يا مأخذي براي اين سخن خود ارائه نمي دهد. 
موضوع ديگر ماجراي مرگ پيشه وري است كه بنابر اظهار صريح و قاطع 
نويسنده، او «به دستور استالين و توسط مأموران آذربايجاني در باكو كشته 
شد». مرگ پيشه وري اگرچه مشكوك بوده و بسياري باقروف را مسئول 
آن مي دانند، اما هنوز اين رويداد در هاله اي از ابهام قرار دارد و برخالف 
عده اي كه مرگ او را توطئه و طراحي شده از پيش مي دانند، عده اي ديگر 
آن را فقط يك حادثه مي دانند. 3 ضمن اين كه مرگ پيشه وري در باكو اتفاق 
نيافتاد و تصادف او در راه گنجه (كيروف آباد) اتفاق افتاد و او پس از مرگ 
در «بزونا» دفن و پس از مدتي جنازه اش به گورستان فخري باكو منتقل 

گرديد. 
نوشته ي نويسنده درباره ي بنيان گذاران «مساوات» و اينكه رسول زاده از 
بنيان گذاران مساوات بوده است درست نيست. رسول زاده به هنگام تأسيس 
مساوات در استانبول بود و پس از بازگشت از آنجا در سال 1913 م به 

مساوات پيوست. 
موارد ديگري هم وجود دارد كه از ارزش كتاب نمي كاهد. در مجموع كتاب 
حاوي نكات ارزنده و آگاهي هاي مفيدي است. نويسنده در كنار منابع مكتوب 
شامل كتاب ها، مقاله ها و روزنامه ها، از منابع شفاهي هم بسيار استفاده كرده 
است (صص 88-89، صص 132-133، صص 231 و ص 263) كه دست 
كم در كشور ما مرسوم نيست، به ويژه در عرصه ي پژوهش هايي اين چنين، 

اسناد، مدارك و مآخذ مكتوب و مستند اهميت بيشتري دارند. 

پى نوشت:

1   از مهم ترين كتاب هايي كه تاكنون درباره ي پان تورانيسم و پان تركيسم منتشر شده 
است، مي توان به كتاب هاي زير اشاره كرد: 

ـ زاره واند (نام مستعار): افسانه ي پان تورانيسم، ترجمه ي محمدرضا زرگر با مقدمه ي 
كاوه بيات، تهران 1369، انتشارات پروين. 

ـ حيكوب الندو: پان تركيسم يك قرن در تكاپوي الحاق گري، ترجمه ي حميد احمدي، 
تهران 1382، نشر ني. 

ـ هراچ استپانيان: مقدمه اي بر پان تركيسم، تهران 1384، ماهنامه ي آراكس. 
ـ كاوه بيات: پان تركيسم و ايران، تهران 1387، پژوهش دانش با همكاري نشر 

شيرازه. 
جلد  در  رضا  عنايت اهللا  از  «پان تورانيسم»  و  «پان تركيسم»  مقاالت 
از رحيم  نيز «پان تركيسم»  و  اسالمي  بزرگ  المعارف  دايره  سيزدهم 
رئيس نيا در جلد پنجم دانشنامه ي جهان اسالم هم، داراي نكات ارزنده اي 

در اين موضوع هستند. 
2   يعقوب محمودوف، رافيق خليلوف و صابر آقايف: آتايوردو (سرزمين پدري)، چاپ 
پنجم باكو 2003. اين كتاب براي دانش آموزان كالس پنجم تأليف شده است. يكي 
از پژوهشگران ميهن مان كه در اين عرصه پژوهش نموده و در اين حيطه صاحب نظر 
است، مقاله ي مفصلي درباره ي اين كتاب نوشته و مباحث مطرح شده در اين كتاب را 

همه جانبه بررسي كرده، كه در آينده ي نزديك چاپ خواهد شد. 
مراجعه  زير  منبع  به  مي توانند  خوانندگان  زمينه،  اين  در  بيشتر  آگاهي هاي  جهت   3

نمايند: 
بررسي  آذربايجان،  دمكرات  فرقه ي  صدر  تا  رضاخان  زندان  از  مراغه اي:  مرداني  علي 
با نگاهي دوباره به ظهور و سقوط فرقه ي دموكرات  زندگي و آراء سيدجعفر «پيشه وري» 

آذربايجان، تهران 1381، صص 472-470. 




