ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺎن ﮐﯿﺴﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ
﴿ ﺑﺎﺑﻚ ﺧﻨﺪاﻧﮯ ﴾

ﭘﺎرﻳﺲ ،ارد روز ،آابن ﻣﺎ ِﻩ  ١٣٧٥ﻳﺰدﮔﺮدی

روايروﰃ آﻣﺮﻳﲀ اب ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،داﺳـﺘﺎن ﮐﻬﻨﮥ ﲡﺰﻳﮥ اﻳﺮان را ﻧﻮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ،زﻣﺰﻣﮥ ”ﺧﻠﻘﻬﺎ“ دوابرﻩ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺧﻠﻘﻬﺎ ،ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اب راﻩ اﻧﺪاﺧﱳ روزانﻣﻪ و اترﳕﺎ ،ايد ﭘﻴﺸﻮرﳞﺎ را زﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .از اﻳﻦ ﺟﻨﺐوﺟﻮش،
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﳱﻨﺪوﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻓﺘﺎدﻩاﻧﺪ و از ﺧﻮد واﮐﻨﺸﻬﺎﰃ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻴﮕﲈن ،ﺟﺪاﰃ آذرابﳚﺎن از اﻳﺮان ﻣﺴـﺌهلﰃ اﺳﺖ
ﺟﺪّ ی و ﺑﺴـﻴﺎر اﻣﲀن ﭘﺬﻳﺮ ﮐﻪ از آن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﴎﴎی ﮔﺬﺷﺖ .اﻣﺎ ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ ) (Pan-Turkismﺧﻮد ﺗﺮﳻ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻫﲈﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑﺴـﻴﺎر ﺳﺴـﱴ ﺑﻨﺎ ﮔﺸـﺘﻪ .ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ در واﻗﻊ ﲠﺎﻧﻪﰃ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮای
ﺟﺪاﰃ آذرابﳚﺎن ﲠﺎﻧﮥ دﻳﮕﺮی ﺗﺮاﺷـﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اب
ﭘﻴﲀر
ﺑﺮای
ﺟﺪاﰃﺧﻮاﻫﯽ ،ﻧﻴﺎزی
ﻧﺪارﱘ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن
اﻳﻨﮑﻪ آذرابﳚﺎن ﺗﺮک
ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﺮاﱏ اﺳﺖ .آن ﭼﲒی ﮐﻪ
آذرابﳚﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳـﺘﺎن،
ﮔﻴﻼن و ﺣﱴ اران ،ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و
اتﺟﻴﮑﺴـﺘﺎن را ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻧﲑوی
ﺟﺎذﺑﮥ اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﺗﳯﺎ ﻧﲑوﰃ ﮐﻪ
از اﻳﻦ ﺑﻮم ﺑﲑون ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻧﲑوی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﺖ و در ﭼﻨﲔ وﺿﻌﯽ ،ﻫﻴﭻ ﭼﺴـﱮ ﳔﻮاﻫﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪن اﻧﺪام اﻳﺮان را
ﺑﮕﲑد.
ﺗﺮک ﮐﯿﺴﺖ؟
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ﭘﻴﺶ از ﻫﺮﭼﲒ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳـﲓ
آاي اﺻﻮ ًﻻ ﭼﲒی ﺑﻪ انم ﺗﺮک وﺟﻮد دارد؟ اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﮕﻔﺘﺂور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ ،در
درابر ﻋامثﱏ ،دﺳﺖ ﰼ ات آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻩ،
ﭼﻨﺪان ﱒ ﰉ رﺑﻂ ﻧﺒﻮد .در آن ﻫﻨﮕﺎم،
”ﺗﺮک“ انﻣﯽ ﲢﻘﲑآﻣﲒ ﺑﻮد و در ﻟﻄﻴﻔﻪﻫﺎ ﺑﺮای
انﻣﻴﺪن ﮐﺸﺎورزان ﰉﺳﻮاد و ﺳﺎدۀ آانﺗﻮﱃ و

ﺑﻴﺎابﻧﮕﺮدان ﺗﺮﳈﻨﺴـﺘﺎن ﺑﲀر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻳﮏ
آدم ﳏﱰم در اﺳﻼﻣﺒﻮل ”ﺗﺮک“ ﮔﻔﱳ دﺷـﻨﺎم
دادن ﺑﻪ او ﺑﻮد .ﺑﺮای ﳕﻮﻧﻪ ،در ﺳﺎل ،١٨٠٣
ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻨﺪی انﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﭘﺎرﻳﺲ از ﺳﻮی
ﻋامثﱏ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﱃ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﺶ ﭼﻨﺪان
ﺑﻪ درازا ﳕﯽ ﮐﺸﺪ و دوﻟﺘﺶ ،ﺧﺸﻤﮕﲔ از
اﻳﻨﮑﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩاش را ”ﺳﻔﲑ ﺗﺮک“ انﻣﻴﺪﻩاﻧﺪ ،او
را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺣﱴ ﻋﺒﺎرت ”ﺗﺮک ﺧﺮ“ ﮐﻪ
ﺑﺮىخ ﳘﭽﻮن ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ”ﺳـﱲ ﻓﺎرس“ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ،در ﻋامثﱏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﳯﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻓﺎرﳻ ﺑﺴـﻨﺪﻩ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ.
اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﻧﲒ از ﺳﺪۀ دوازدﻩ انم
”ﺗﺮک“ را در ﺟﻨﺒﮥ ﲢﻘﲑآﻣﲒ ﺑﺮای انﻣﻴﺪن ﳘﮥ
ﻣﺴﻠﲈانن ،ﺣﱴ ﻋﺮﲠﺎ ،ﺑﻪ ﰷر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺧﻮد
ﻋامثﻧﳱﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ات ﺳﺪﻩﻫﺎ داراﻟﺴﻼم ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﭼﲒ دﻳﮕﺮ ﭼﺮاﮐﻪ ﳔﺴـﺘﲔ ﻫﻮﻳﺖ
اﻳﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺳﻼﻃﻴﲎ-ﺧﻠﻔﺎﰃ ،ﺣﱴ ﻋامثﱏ
ﱒ ﻧﺒﻮد و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﻫﲈﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ
ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﱒ ﮐﺮد ات ﻧﺸﺎن دﱒ،
ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ اﺧﱰاﻋﯽ اﺳﺖ ﰉ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﮥ اترﳜﯽ
اي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﳯﺎ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﰉ
ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎﰃ ﺳـﻴﺎﳻ .ﺑﺮای اثﺑﺖ ﮐﺮدن ﲯﲌ،

ﳔﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﳻ اترﳜﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ
ﻣﯽ ﭘﺮدازم .ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳـﻴﺎﳻ آن را در
هجﺎن اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﱒ .در ﭘﺎاين ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﰃ
ﻣﯽ ﮐﲌ اب ”ﭘﺎناﻳﺮاﻧﻴﺴﻢ“ و ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﲑم.
ﺗﺮﺎﮐن در ﺗﺎر

ﭼﻨﺎن ﰉﭘﺮواﰃ در ﰷرﺑﺮد انم ﺗﺮک ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﰽ ﺗﺮک اﺳﺖ و ﰽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮای ﳘﲔ ﻣﯽ ابﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﲑۀ ﺗﺮک را
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﻮد ﭘﺎنﺗﺮﮐﻬﺎ ،ﳘﮥ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ
ﲜﺰ ﺳـﻴﺎﻫﭙﻮﺳـﺘﺎن را از رﻳﺸﮥ ﺗﺮک ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و
اب ﭘﺨﺶ ﻣﻘﺎهلﻫﺎی ﰉﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ داﻣﻦ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮﻫﲒ از اﻳﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﺑﺴـﻴﺎری
انم آﻟﺘﺎﰃ )ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻓﻼت آﻟﺘﺎی( را ﺑﲀر
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻴﺴﺖ آاي ﮐﺴﺎﱏ ﭼﻮن ﭼﻴﻨﳱﺎ
اي ژاﭘﻮﻧﳱﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﲑد اي ﻧﻪ .ﺑﺮای ﺳﺎدﻩ
ﮐﺮدن ﰷر ،اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺮک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﻮل ،اتاتر،
اوزﺑﮏ و دﻳﮕﺮ ﻗﺒﻴهلﻫﺎی ﳘﺠﻮار آانن ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ را اب ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻳﮑﯽ داﻧﺴﱳ ﺷﺎﻳﺪ
ﭼﻨﺪان ﰷر درﺳـﱴ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ از آﳒﺎﺋﻴﮑﻪ در
ارﺗﺶ ﻣﻐﻮل ،ﺗﳯﺎ دﻩدرﺻﺪ ﻣﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و
دﻳﮕﺮان ﺗﺮک ،ﻳﮑﯽ ﮐﺮدن آانن ﻣﻨﻄﻖ اﻳﻦ
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ﻧﻮﺷـﺘﻪ را ﭼﻨﺪان ﺑﺮﱒ ﳔﻮاﻫﺪ زد .ﭘﺲ ،ﻣﻨﻈﻮر
از ﺗﺮک ﳘﮕﯽ ﺗﲑﻩﻫﺎی زردﭘﻮﺳـﱴ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز در آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ ،از ﻣﻐﻮﻟﺴـﺘﺎن ات اران
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺮﮐﻬﺎی ارانُ ،اﻏﻮزﻫﺎ،
ﭼﻮاﺷﻬﺎ ،اتاترﻫﺎ ،اوزﺑﮑﻬﺎ ،اوﻳﻐﻮرﻫﺎ ،ﺗﻮﻧﻐﻮزﻫﺎ
و…(
ﺳﮑﺎهﺎ

اﻣﺎ دوﻫﺰار
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ،
آﺳـﻴﺎیﻣﻴﺎ
ﻧﻪ هپﻨﮥ
ﺳﲀﻫﺎ ﺑﻮد
و ”ﺗﺮﰽ“
در آﳒﺎ
ايﻓﺖ ﳕﯽ
ﺷﺪ.
ﴎزﻣﲔ ﺳﲀﻫﺎ از ﻣﺮز ﭼﲔ ات اروﭘﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﮔﺴﱰدﻩ ﺑﻮد و ﺗﲑۀ ﺗﺮک و ﻣﻐﻮل ﺗﳯﺎ در
ﴍﻗﻴﱰﻳ ِﻦ اﻳﻦ ﲞﺶ از آﺳـﻴﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﻬﺎ از ﻓﻼﰏ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽآﻳﻨﺪ ﮐﻪ در دل
ﻣﻐﻮﻟﺴـﺘﺎن ،در اوﻧﻐﻮت ) ،(Ungutﺟﺎی
دارد .در آﳒﺎ ابﺳـﺘﺎﻧﺸـﻨﺎﺳﺎن ﮔﻮرﻫﺎی
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺑﺘﭙﺮﺳﺖ اﻳﺸﺎن را ايﻓﺘﻪاﻧﺪ وﱃ
ﻫﻴﭻ ابزﻣﺎﻧﺪۀ ﲤﺪﱏ از اﻳﻦ ﺗﺮکﻧﮋادان ﭘﻴﺪا
ﻧﮑﺮدﻩاﻧﺪ .ﺑﺮای ﳘﲔ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ آﺳﺎﱏ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آانن ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﲤﺪﱏ از ﺧﻮد
ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺣامتل ﻗﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ
اترﳜﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از دوﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺗﺮکﻧﮋادان اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻏﺮب روی آوردﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺳﲀﻫﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
در زﻳﺮ ﻓﺸﺎر اتﺧﺖ و اتز ﺗﺮﰷن ،ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺳﲀﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﳰﺮوز رﻓﺘﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و
ﺳﮑﺴـﺘﺎن )ﻫﲈن ﺳﻴﺴـﺘﺎن( را ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﴎزﻣﻴﳯﺎی ﺳﲀﻫﺎ را از
آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎن را ﻧﲒ ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﳘﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﻮد اب ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ﻧﲑوﻣﻨﺪ
٢

ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺎن ﮐﯿﺴﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ

ﺟﻠﻮی راﻩ آانن و ﻫﺰﻳﻨﻪاش ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﳈﺮﺷﮑﻦ،
ﺗﺮﰷن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آانن ﺗﻮان ﮔﺴﱰش داد.
ﺑﻪ زﲪﺘﺶ ﻣﯽ ارزﻳﺪ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﲒ ﭼﻨﲔ دﻳﻮاری
ﺳﲀﻫﺎ ﮐﻪ انﻣﺪارﺗﺮﻳﻨﺸﺎن رﺳـﱲ زال اﺳﺖ،
را در ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﲈل ﴍﰵ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
و ﻫﻨﻮز ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﲞﺸﯽ از آن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ.
ﮐﻮﭼﻨﺸﻴﲎ روی آوردﻧﺪ .ﭘﻴﺸﮥ آانن داﻣﺪاری
ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺮای ﮔﻮﺳﭙﻨﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎﻩ در ﺳﺎل  ٥٣٥ﻣﺴـﻴﺤﯽ ،ﺗﺮﮐﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﯽ
ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﻏﺰارﻫﺎی هپﻨﺎور دﺷـﳤﺎی ﺟﻨﻮب ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب زدﻧﺪ و ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺳـﻴﱪی را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﲞﺶ آانن ﺑﻪ ﺟﺎﰃ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز انم ﺗﺮﳈﻨﺴـﺘﺎن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎن ﮐﻮﻫﯽ در
ﺟﺰﻳﺮۀ ﺟﺎوا در اﻧﺪوﻧﺰی ﻫﻮا را ﭼﻨﺎن ﺗﲑﻩ و
اتر ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﲔ رو ﺑﻪ ﴎدی ﳖﺎد و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺧﺎور دور ﺑﺴـﻴﺎر ﲯﺖ ﮔﺸﺖ .آانن
انﭼﺎر ﺑﻪ ﮐﻮچ ﺷﺪﻧﺪ و ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ازﺷﺎن ﺑﻪ
اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﭘﻨﺎﻩ آوردﻧﺪ .ﺑﻪ دﺳـﺘﻮر ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ
ﺳﺎﺳﺎﱏ ،ﺧﴪو اﻧﻮﺷﲑوان ،اﻳﻦ ﺗﺮﰷن اﺟﺎزﻩ
ايﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﳘﻴﺸﻪ در ﺧﺎک اﻳﺮان ﲟﺎﻧﻨﺪ .ﺷﺎاين
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﰷر اﻧﻮﺷﲑوان ﮐﻬﻨﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﮥ
آﻏﺎزﻳﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻳﺸـﳤﺎی اوﺳـﺘﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺟامتﻋﯽ در اترﱗ اﺳﺖ.
اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﲓ ﻓﺮﻳﺪون ﮐﺸﻮرش را ﻣﻴﺎن
ﺳﻪ ﭘﴪش ،ﺳﲅ ،ﺗﻮر و اﻳﺮج ﲞﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
روم ﺑﻪ ﺳﲅ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﺮج و ﺗﻮران
ﺑﻪ ﺗﻮر .ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ اترﳜﻨﮕﺎران ﮐﻬﻦ ،ﺗﻮران در
اﺳﺘﭙﻬﺎی ﺷﲈل اﻳﺮان ﮔﺴﱰدﻩ ﺑﻮد .از اﻳﻦ رو،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮراﻧﻴﺎن را اب ﺳﲀﻫﺎ ﻳﮑﯽ داﻧﺴﺖ .اب
آﻣﺪن ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﰃ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺴـﺘﺎن انم ﮔﺮﻓﺖ،
ﺗﻮراﻧﻴﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﲈن ﺗﺮﮐﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدوﳻ ﻧﲒ ﮐﺮد .واژۀ ﺗﻮر ﺧﻮد
رﻳﺸﻪﰃ ﻫﻨﺪواﻳﺮاﱏ دارد و مچﺶ ”ﻧﲑوﻣﻨﺪ“
اﺳﺖ .اﻓﺮاﺳـﻴﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﻄﻮرﻩﰃ ﺗﻮراﻧﻴﺎن،
ﻧﲒ انﻣﯽ اﺳﺖ اﻳﺮاﱏ و در آن ﻫﻴﭻ رگ و
رﻳﺸﮥ ﺗﺮﰽ ﳕﯽ ﺗﻮان ايﻓﺖ.
از دﻳﺮابز ،ﲤﺪﳖﺎی ﺑﺰرگ ،ﭼﻪ در ﺧﺎوردور،
ﭼﻪ در اروﭘﺎ ،از ﺗﺮکﻧﮋادان ﰉاﻧﺪازﻩ ﻫﺮاس
داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از
اتﺧﺖ و اتزﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﲪﻠﮥ ﺗﺮﰷن ﺑﺰﮔﱰﻳﻦ
ﺑﻼﰃ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﴎ ﴎزﻣﻴﲎ
ﺑﻴﺎﻳﺪ و زايﻧﺶ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﲔﻟﺮزﻩ اي ﺑاميری
واﮔﲑدار ﺑﻮد .دﻳﻮار ﺑﺰرگ ﭼﲔ ﺑﻨﺪی ﺑﻮد در

ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﳽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﱏ در ﭘـﯽ
ﴎازﻳﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﻠﲈانن ،ﺗﺮﮐﻬﺎ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺪی
در ﺟﻠﻮی راﻫﺸﺎن ﳕﯽ دﻳﺪﻧﺪ ،اب ﻣﺴﻠﲈن
ﺷﺪن ،اﻧﺪک اﻧﺪک دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ را در
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺮﰉ-
اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ات ﻋﺮﺑﻴﺘﺶ را ﺑﲀﻫﻨﺪ و
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻳﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﴏف ﺑﺪل
ﺳﺎزﻧﺪ ﰉ اﻳﻨﮑﻪ ﲞﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آن رﻧﮕﯽ ﺗﺮﰽ
دﻫﻨﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻋامثﱏ ﺧﻮد را ﳘﭽﻮن رﻫﱪ
ﻣﺴﻠﲈانن ﻣﯽ ﺷـﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ،ﻓﺮﺳـﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ
ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ و ارﺗﺸﺶ ارﺗﺶ اﺳﻼم.
اﻓﻖ ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋامثﱏ،
ﭘﺎناﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد :ﺟﺎﻣﻌﻪاش اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و
دﻳﮕﺮ هجﺎن ،داراﳊﺮب ﮐﻪ ﻣﯽ ابﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺤﺶ
رﻓﺖ .ات ﭘﻴﺶ از ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﱒ ،ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮔﺴﱰش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﰽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﳘﻪ ﺟﺎ
ﺧﻮد را اب ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ زابن ﺗﺮﰽ ،آن ﱒ ﮔﻔﺘﺎری و ﻧﻪ ﻧﻮﺷـﺘﺎری،
ﮔﺴﱰش ايﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدران ﺗﺮﰽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻳﻦ زابن را ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ .ﺗﺮﮐﻬﺎ

در ﳎﺎرﺳـﺘﺎن اروﭘﺎﰃ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺳﻮرﻳﻪ ﻋﺮب،
در ﻫﻨﺪ ﻫﻨﺪی ،در ﭼﲔ ﭼﻴﲎ و در اﻳﺮان
اﻳﺮاﱏ.
اب رﻫﺎ ﮐﺮدن ﳏﺎﴏۀ وﻳﻦ و ﭘﺲﻧﺸﻴﲎ ﻣﺴﻠﲈانن
در اروﭘﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﺴـﻴﺤﻴﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﻋامثﻧﳱﺎ ﺑﺮای ﳔﺴـﺘﲔ ابر
در اترﳜﺸﺎن ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﮑﺴﺖ را در ﺳﺪۀ
ﻫﺠﺪﻩ ﭼﺸـﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دروﻏﲔ ﺑﻮدن ﻫﻮﻳﺖ
ﭘﺎناﺳﻼﻣﯽ ﭘـﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .اب از دﺳﺖ رﻓﱳ اﻧﺪک
اﻧﺪک اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻴﺸﺎن ،آانن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻮﻳﲎ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻋامثﱏ ﻣﯽ ﺑﻮد و
ﻫﻨﻮز رﻧﮓ ﺗﺮﰽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺪۀ
ﻧﻮزدﻩ ،ﻳﮏ اﴍاﰱ اﺳﻼﻣﺒﻮل ﺧﻮد را ﺧﺎدم
ﻳﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﱴ )و ﭼﻨﺪ دﻳﲎ( ﻣﯽ
دﻳﺪ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻗﻮم ﮔﻮانﮔﻮن را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
از ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ات ابﻟﲀن و ﻟﻴﱮ ﮔﺴﱰدﻩ ﺑﻮد.
رﻳﺸﮥ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮش را ابﻳﺪ در ﭘﻴﺶ از ﺳﺪۀ
ﻧﻮزدﻩ ﺑﮕﺮدﱘ ،آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﺷـﻨﻔﮑﺮان و
ﺳـﭙﺎﻫﻴﺎن ﻋامثﱏ اب ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﳱﻨﺪوﺳـﱴ
و انﺳـﻴﻮانﻟﻴﺴﻢ آﺷـﻨﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ .در دﻫﮥ
 ،١٨٦٠–١٨٧٠ﲯﻦ از ”ﺣﺰب ﻋامثﱏ“ ﻣﯽ
رﻓﺖ و ﻧﻪ ﻫﻨﻮز ”ﺗﺮک“.
ابزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺮک ﻧﲒ ﺗﻘﻠﻴﺪی اﺳﺖ از
ﺟﻮ رﻣﺎﻧﺘﻴﺴﻢ اروﭘﺎی ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻩ .در اﻳﻦ
ّ
دورﻩ ،ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﻴﺎﰷن در ﻓﺮﻧﮓ
ﺷﲁ ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﻄﻮرﻩﻫﺎی ژرﻣﲎ ﻣﺪ روز
ﮔﺸﺖ .ژرﻣﳯﺎ ﱒ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮ وﱃ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﻣﳣﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اب ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﺷﺪن ،روﻣﳱﺎ را در
آﻏﺎز ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﮐﻨﺎر زدﻧﺪ و در ﳘﮥ اروﭘﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﲣﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽ ﺑﻴﻨﲓ ﮐﻪ اترﳜﭽﮥ
ژرﻣﳯﺎ ﻫﲈﻧﻨﺪی ﺑﺴـﻴﺎری اب ﺗﺮﮐﻬﺎ دارد و ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﳘﲔ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋامثﻧﳱﺎ ﻧﲒ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ
ابزايﻓﱳ ﻧﻴﺎﰷن ﺧﻮﻳﺶ ايﻓﺘﻨﺪ.

آﻟﺘﺎی ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﯽ آﻏﺎزﻧﺪ و ﻣﻴﺎن ﺳﺪﻩﻫﺎی
ﻫﺸﺖ و دﻩ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔﺮوﻧﺪ و ”ﺗﺮک“
ﺑﻮدﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﳽ ﻣﯽ ﺳـﭙﺎرﻧﺪ .ﺑﺮای زﻧﺪﻩ
ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺮک ،ﻣﯽ ابﻳﺴﺖ ات ﺳﺪۀ
ﻧﻮزدﻩ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺖ ات ﴍﻗﺸـﻨﺎﺳﺎن و
ﺗﺮﮐﺸـﻨﺎﺳﺎن اروﭘﺎﰃ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﳒﺎم
رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﰃ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﲑی ﰉاﻧﺪازﻩ در
ﺗﺮﮐﻴﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ .در ﺳﺎل  ١٨٣٩در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
ﻳﮏ ”ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮراﱏ“ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻫﺪﰱ ﭼﻮن ﺑﻨﻴﺎن ﳖﺎدن ﻳﮏ ”اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﺗﻮارﱏ“ را ﺗﳫﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ اب
ﺗﺄﺳﻴﺲ ”ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺮک“ )(TürkDerneg˘i
در  ١٩٠٩در اﺳﻼﻣﺒﻮل ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳـﻴﺪ:
دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﻧﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ
ﺗﺮﮐﻬﺎﰃ ﮐﻪ از ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﺘﺎی آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽ ابﻟﻴﺪﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻋامثﱏ ،اب
ﮔﺮوﻳﺴﱳ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﳕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای
دﻳﮕﺮان .در ﺳﺎل  ،١٩١٥ﺗﺮﰷن ﺟﻮان ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻋامثﱏ را ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﻫﺪﻓﺸﺎن را در
ﺟﻨﮓ هجﺎﱏ ﳘﺒﺴـﺘﮕﯽ ﳘﮥ ﻣﻠﳤﺎی ﺗﺮک اﻋﻼم
ﻣﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻧﻘﺶ ادارۀ
ﰻ ﻣﻠﳤﺎی ﺗﺮک ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﱒ  ٢٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎﱏ ﮐﻪ
در هپﻨﮥ ﮔﺴﱰدﻩﰃ از اروﭘﺎ ات ﭼﲔ و ﺳـﻴﱪی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﺗﺎ رک

ﻣﻐﻮﻟﺴـﺘﺎن ﻣﯽ رود .اﻣﺎ ﺷﮑﺴـﳤﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﮐﺸـﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮﻧﲔ آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﺑﻴﺴـﱲ ﺑﻴﺸﱰ ﺗﺮﮐﻬﺎ
را ﺑﺮ ﴎ ﺧﺮد آورد و آانن را ﺑﻪ ﳏﺪود ﮐﺮدن
ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ ﺑﻪ انﺳـﻴﻮانﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﰽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﲈل
آاتﺗﺮک واداﺷﺖ .آاتﺗﺮک ،اب واﻗﻌﺒﻴﲎ،
ﻣﳱﻨﭙﺮﺳـﱴ ﺗﺮک را ﳏﺪود ﺑﻪ دﻓﺎع از آانﺗﻮﱃ و
اﺳﻼﻣﺒﻮل ﮐﺮد و ﺳﻮدای ﺷﮑﻮﻩ ﭘﺎنﺗﺮک را ﺑﻪ
ابد ﴎزﻧﺶ ﮔﺮﻓﺖ .اب اﻳﻦ ﳘﻪ ،ﻏﺮور ﺗﺮک از
ﻣﻴﺎن ﻧﺮﻓﺖ :ﺧﻮد آاتﺗﺮک واﳘﻪﰃ ﻧﺪاﺷﺖ ات
در ابﺳـﺘﺎﻧﺸـﻨﺎﳻ دﺳﺖ ﺑﱪد و اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را
اﺧﱰاع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻬﻮارۀ ﺑﴩ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﭘﺎنﺗﺮﮐﻬﺎ ﮔﲈن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻼت ﻣﻐﻮﻟﺴـﺘﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﲈن آانﺗﻮﱃ ﻗﻮم ﻫﻴﺘﻴﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎ )ﺑﻪ ﺧﻴﺎل آاتﺗﺮک(
ابزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ابﺷـﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﻬﺎﰃ ﮐﻪ ﳔﺴﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﴍق ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ات اﻳﻨﮑﻪ دوابرﻩ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻏﺮب ابزﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﮥ ﻏﺮﰉ ﺑﻮدن زادﮔﺎﻩ ﳔﺴـﺘﲔ ﺗﺮﮐﻬﺎ از
دﻳﺪﮔﺎﻩ اترﳜﯽ ﰉﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺗﺮﮐﻴﮥ
آاتﺗﺮک ،اﻳﻦ ابور اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﱳ
ﻳﮏ ﻫﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎرم :ﻫﻮﻳﺖ اروﭘﺎﰃ .اﻣﺮوز
ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺗﺮﮐﻬﺎ اروﭘﺎﰃ ﻧﺸﺎن دادن
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﰷری دﺳﺖ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﻣﲀن ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻳﮏ آﮔﻬـﯽ ﺑﺮای
ﮐﺸﺶ هجﺎﻧﮕﺮدان ﻳﮏ زن ﭼﺸﻢابداﻣﯽ را
ﳕﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻮﺑﻮرﻫﺎ و
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دﺷﻮارﳞﺎ اب آﻣﺪن ﺗﺮﮐﻬﺎی ﺟﻮان ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻳﺸﺎن اب اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﱳ از انﺳـﻴﻮانﻟﻴﺴﻢ ﺿﺪ
روﺣﺎﱏ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎی ﭘﺎاين ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻩ رواج داﺷﺖ
)ﺑﺴـﻴﺎری ﺣﱴ ﺑﻪ آن ﻟﮋﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( از
”ﺗﺮکﮔﺮاﰃ“ ﺑﻪ ”ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ“ ﺗﻐﻴﲑ هجﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻳﮑﯽ رؤايﰃ اﺳﺖ ﺳـﻴﺎﳻ اب ﻫﺪف
ﮔﺮﻓﱳ ﻋﮑﺲ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎ در اترﱗ اب آن از
در درازای ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻩ ،ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺮﰽ ،اب ﺑﴗ
ﴍق ﺑﻪ ﻏﺮب آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .آرزوی ﭘﺎنﺗﺮﮐﻬﺎ
دﺷﻮاری ،ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﻫﻮﻳﺖ ﻋامثﱏ ﻣﯽ
در اﻳﻦ ﻣﺴﲑ ابزﮔﺸﺖ ،ﮔﺮﻓﱳ ﴎزﻣﻴﳯﺎی
ﺳﺎزد .ﻫﲈﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ
ﭘﲑاﻣﻮن آن اﺳﺖ ،راﻫﯽ ﮐﻪ ات دل ﭼﲔ و
ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﮐﻮچ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را از
ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺎن ﮐﯿﺴﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ

٣

ﭼﻬﺮﻩﻫﺎی اروﭘﺎﰃ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد
را ﻻﺗﲔ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،در اترﱗ ﱒ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ات
ﻧﮋاد اروﭘﺎﰃ را از رﻳﺸﮥ ﺗﺮک ﺑﺸـﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ.
آاتﺗﺮک ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽﮔﺮاﰃ ﲯﺖابور و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن
ﺑﺮﺗﺮی اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﺑﻮد ،ﺗﳯﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺴـﻨﺪﻩ ﳕﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﲤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ را ابﻻﺗﺮﻳﻦ ﲤﺪﳖﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ،او ﺑﻪ
اﻳﻦ ابور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻧﲒ ﲞﺸﯽ از آن ﻣﯽ
ابﺷـﻨﺪ و اﻓﺴﻮس ﻣﯽ ﺧﻮرد از ﺧﻔﻪ ﺷﺪن
اروﭘﺎﰃ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﻼم .ﭘﺲ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﲈل آاتﺗﺮک ﮐﻮﺷـﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن
ﻫﻮﻳﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸﲔ – اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋامثﱏ،
ﭘﺎنﺗﺮک – وﱃ ﭼﻮن در آن ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد ،ﺗﳯﺎ ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻫﻮﻳﱴ ﻧﻮ ﺑﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎی
ﮔﺬﺷـﺘﻪ دﺳﺖ ايﻓﺖ.
اب اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻳﮑﺠﺎﻧﺸﲔ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺪﻳﺸﮥ
ﮐﻮﭼﻨﺸﻴﲎ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﮐﻮﭼﻨﺸﻴﲎ اﻣﺮوز
آﳖﺎ ،ﮐﻮچ از ﻳﮏ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﰉ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﺸﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻳﮏ روز زردﭘﻮﺳﺖ ابﺷـﻨﺪ ،روز دﻳﮕﺮ
ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ .ﻳﮏ روز آﺳـﻴﺎﰃ ،ﻓﺮداﻳﺶ
اروﭘﺎﰃ .ﻫﺮﮐﻪ را ﮐﻪ ﺑﺪردﺷﺎن ﲞﻮرد ﺗﺮک
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﮥ ﴍﻣﺸﺎن ابﺷﺪ از ايد
ﺑﱪﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺘﺂور اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﲤﺪن هجﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ،انﭼﺎرﻧﺪ ﺣﱴ
انم ﺧﻮد را )ﺗﻮران( از دﻳﮕﺮی ﺑﺪزدﻧﺪ و ﺑﻪ
اﺳﻄﻮرﻩﰃ )ﺗﻮراﻧﻴﺎن( ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ .روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﭘﺎنﺗﺮﮐﻬﺎ،
ﲜﺰ زابﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺸﺎن دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﳕﯽ دﻫﻨﺪ و ﳘﮥ
ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﴎ از ِآن ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎﺧﱳ
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
اﻳﻦ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ”ﺗﻮراﱏ“ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ ﻓﺮﺿﻴﮥ ﻳﮑﯽ
ﺑﻮدن ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪ-اوﮔﺮو و ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺟﺎی دارد
و ﭼﻨﲔ ابور دارد ﮐﻪ آﳖﺎ در آﻏﺎز ﻣﺮدﻣﺎﱏ
ﻳﮕﺎﻧﻪﰃ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ ،در
ﻣﻨﻄﻘﻪﰃ ﻣﻴﺎن اورال و آﻟﺘﺎی ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای
ﳘﺴﺎزی اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اب ابﺳـﺘﺎﻧﺸـﻨﺎﳻ ،ﺑﻨﺎﭼﺎر
۴

ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺎن ﮐﯿﺴﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ

ﺳﲀﻫﺎ را ﳘﲔ ﻣﺮدم ﳔﺴـﺘﲔ ابﻳﺪ داﻧﺴﺖ و هجﺎﱏ ”ﺻﺪراﻋﻈﻢ“ ”ﳘﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺗﻮراﻧﻴﺎن“ ﺑﻮد
ﳘﮥ ﻣﺪرﮐﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﮥ ﻣﻴﺎنﲥـﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋاد ﺗﺮک و
و ”ﻣﻦدرآوردی“ را ﰉ ارزش ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اب آﳌﺎﻧﳱﺎ ،ﮐﻮﻟﳱﺎ و ﳞﻮداين رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻦ و
اندﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳـﺘﲒﺟﻮايﻧﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ.
انﻣﮕﺬاری ﺗﻮراﱏ ﺑﺮای ﳘﮕﯽ ﻣﺮدم ان-
ﻫﻨﺪواروﭘﺎﰃ و ان-ﺳﺎﻣﯽ هجﺎن ﮐﻬﻦ ﺑﲀر ﻣﲑود.
اب اﻳﻦ انم ”ﺗﻮراﱏ“ ،ﰉ ابﰷﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻋامثﱏ و ﺗﺮﮐﻬﺎی آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ را در ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ
ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ژاﭘﻨﳱﺎ ،ﭼﻴﻨﳱﺎ ،ﮐﺮﻩاﳞﺎ و
ﺗﺒﺘﳱﺎ را ﻧﲒ درآن ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .زابﳖﺎی اﻳﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﱴ اﻣﺮوز ﱒ ”زابﳖﺎی ﺗﻮراﱏ“ انم
دارد اب اﻳﻨﮑﻪ اب ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﱰک
اﻧﺪﰽ را دارا ﻣﯽ ابﺷـﻨﺪ .ﺑﺮای ﳕﻮﻧﻪ ﳎﺎری و
ﺗﺮﰽ رﻳﺸﻪﻫﺎی ﻣﺸﱰک انﭼﲒی دارﻧﺪ.
زابﻧﺸﻨﺴﺎی ﻣﺪرن ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﻴﮥ
ﳘﺨﺎﻧﻮادﮔﯽ زابﳖﺎی اوراﱃ-آﻟﺘﺎﰃ را رد ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺎنﺗﺮﮐﻬﺎ ﺑﺮای دﺳـﺘﲀری در
اترﱗ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻨﺎن انﺷـﻴﺎﻧﻪ و ﮐﻮدﰷﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﳘﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪان هجﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮدﻧﺸﺎن
واداﺷـﺘﻪ.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ،١٩٤٠اﻳﺪۀ ﺗﻮراﻧﻴﮕﺮی در ﻻﻳﮥ
روﺷـﻨﻔﮑﺮ ﳎﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺴـﻴﺎر رﻳﺸﻪ دواﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
ﳔﺴـﺘﲔ رﺋﻴﺲ ”ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮراﱏ“ در ﳎﺎرﺳـﺘﺎن
ﮐﻨﺖ ﭘﺎل ﺗﻠﮑﯽ ) (Pàl Telekiﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ » :ﻣﻦ ﻳﮏ آﺳـﻴﺎﰃام و ﺑﻪ آن ﻣﯽ ابﱂ «.
ﮐﻨﺖ ﺗﻠﮑﯽ دو ابر وزﻳﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮥ ﳎﺎرﺳـﺘﺎن
ﺷﺪ و در  ١٩٢٠–١٩٢١و ﺳﭙﺲ از
 ١٩٣٩ات ﺧﻮدﮐﺸﻴﺶ در ،١٩٤١
ﳔﺴﺖوزﻳﺮ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .همﻤﱰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ
ﺟﺮاين ﻓﮑﺮی ”ﴎودﻫﺎی ﺗﻮراﱏ“ آرﭘﺎد
زﻣﭙﻠﲎ ) (Arpàd Zempléniاﺳﺖ .او ﺑﺮ
آﳌﺎﻧﳱﺎی ﳎﺎرﺳـﺘﺎن انم ”دﻳﻮﻫﺎی آرايﰃ“ را
ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺳﺎل  ١٩١٠ﺑﺮای ﺑﲑون
ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷـﻴﺪ ،ﰷری ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ١٩٤٥اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اوژن ﭼﻮﻟﻨﻮﰽ ) Eugen
 ،(Cholnokyرﺋﻴﺲ ”ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮراﱏ“ از
ﺳﺎل  ،١٩٤١در دوران ﻣﻴﺎن دو ﺟﻨﮓ

هﺮاس ﻓﺮﻧﮓ از
ﭘﺎن ﮐﯿﺴﻢ

ﻓﻨﻼﻧﺪﳞﺎ و اﺳـﺘﻮﻧﳱﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﳕﯽ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳـﻴﺎﰃ ابﺷـﻨﺪ .ژاﭘﻨﳱﺎ ،ﭼﻴﻨﳱﺎ و
ﮐﺮﻩاﳞﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ”ﺗﻮراﱏ“ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزﻩ ﱒ در ﳎﺎرﺳـﺘﺎن و ﺑﻠﻐﺎرﺳـﺘﺎن
دﻳﮕﺮ ﮐﴗ ﻫﻮس ابزايﰉ ﻧﻴﺎﰷﱏ دروﻏﲔ را
ﻧﺪارد و ﺗﳯﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪﰃ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪار دارد ،اﻧﺪﻳﺸﮥ
اروﭘﺎی ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ ﻣﺴـﻴﺤﯽ اﺳﺖ .اب اﻳﻦ
ﳘﻪ ،ﻧﻪ ﺗﳯﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن ﻧﲒ از
ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﺮﺳـﻨﺪ و آن را ﳘﭽﻮن ﺧﻄﺮی
ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد را ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و آﳖﺎ را ﺑﻪ ﮔﺴﱰش انﺳـﻴﻮانﻟﻴﺴﻤﺸﺎن
دﻟﮕﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺸﺖ ﴎ ،ﱒ ﺑﻪ
رﻳﺸﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﱒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﰃ از ﻧﲑوﻣﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺮاﺳـﻨﺪ .از ﺑﺮای دﻳﺪﮔﺎﻩ هجﺎﱏ،
دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﻴﻪ ابرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﮕﺎﻩ ﭘﺎنﺗﺮﰽ را ﻧﺪارد.
اﮔﺮﭼﻪ اوﻳﻐﻮرﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻠ ّﻴﮕﺮا اي
اﺳﻼﻣ ِﯽ ﺗﺮک ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ا ّﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﳕﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آﻧﲀرا ﲞﻮاﻫﺪ اب روايروﰃ اب ﭘﮑﻦ
ابزار ﭼﲔ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪد .ﺷﺎاين ايدآوری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﮥ دﻣﻮﮐﺮات آذرابﳚﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺷﻮروی و اﺳـﺘﺎﻟﲔ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ.
اﻣﺮوز ﱒ اﻳﻦ آﻣﺮﻳﲀﺋﳱﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ در اﻳﺮان ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻣﺪرﰽ از دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﻬﺎ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻧﲒ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﴍق ﺗﺮﮐﻴﻪ ،آن ﲞﺸﯽ ﮐﻪ
اب اﻳﺮان ﱒﻣﺮز اﺳﺖ ،ﮐﺮدﻧﺸﲔ ﻣﯽ ابﺷﺪ و
ﻳﮑﯽ ﺷﺪن آذرابﳚﺎن اب ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﻬﺎ
دﺷﻮاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ات ﺳﻮد.
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اﮔﺮ اب اﻳﻦ ﳘﻪ ﺗ ﮐﺮﻴﻪ ﲞﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﺪﻓﻬﺎی
ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺶ ﺑﺮود ،دﺷﻮارﳞﺎی ﻓﺮاواﱏ ﺗﻮان اﻳﻦ
ﰷر را از او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻴﺶ از ﳘﻪ ،اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر دارای اﻣﲀانت ﭘﻮﱃ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﲔ
ﺑﺮانﻣﻪﰃ ﻧﻴﺴﺖ .از ﺟﻨﺒﮥ اﺳﱰاﺗﮋﻳﮑﯽ ،ﭼﻨﲔ
ﺑﺮانﻣﻪﰃ ﻧﻪ ﺗﳯﺎ اب ﳐﺎﻟﻔﺖ روﺳـﻴﻪ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻴﻨﳱﺎ را ﻧﲒ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ اﻧﮕﻴﺨﺖ .ﲜﺰ
اﻳﻦ ،ﲨﻬﻮرﳞﺎی آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ اب ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﰃ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آانن را اب ﱒ ﺑﻪ
روايروﰃ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﺑﺴـﻴﺎر ﮔﻮانﮔﻮﱏ دارد ،ﳘﭽﻮن ﻣﺮزی )ﭼﻮن
ﻣﻴﺎن ﺗﺮﳈﻨﺴـﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ،ﺗﺮﳈﻨﺴـﺘﺎن و
اوزﺑﮑﺴـﺘﺎن و اي اوزﺑﮑﺴـﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن(،
ﻧﮋادی )ﭼﻮن ﻣﻴﺎن ﻗﺮﻗﲒﻫﺎ و اوزﺑﮑﻬﺎ در ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﺶ زدوﺧﻮردﻫﺎی اوش اﺳﺖ( اي
رﻗﺎﺑﳤﺎی انﺣﻴﻪﰃ )ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﻴﺎن ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن و
اوزﺑﮑﺴـﺘﺎن( .از ﳘﻪ ابﻻﺗﺮ ،ﻫﻴﭽﻴﮏ از ﴎان
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮک ﳔﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﴯﺼﻴﺶ را ﻓﺪای اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ
ﻗﺮار ابﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻳﮏ ﭘﺮمچ
روﻧﺪ ،ﺑﺴـﻴﺎری از آانن ﺑﻴﲀر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در
اﻳﻦ ﴍاﻳﻂ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮏ ﳘﺒﺴـﺘﮕﯽ
ﻣﻴﺎن ﺗﺮﰷن ﺳﺎﺧﺖ؟ ﺗﺮﮐﻬﺎی آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ
رﻓﺘﺎر ”ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﯽ“ ﺗﺮﮐﻴﻪ را ﳕﯽ ﭘﺴـﻨﺪﻧﺪ و در
ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن دﳋﻮرﻳﺸﺎن را ﭘﳯﺎن ﳕﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آانن ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎی راﺳـﺘﲔ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮکزابانﱏ از ﺗﺮﮐﻴﻪ و اران روﻧﺪ
ﮐﻪ در ﭼﻬﺮﻩﺷﺎن ﻧﺸﺎﱏ از ﻧﮋادﺷﺎن ،ﻫﲈان
زردﭘﻮﺳـﱴ و ﭼﺸﲈﱏ ابداﻣﯽ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ اترﱗ و رﻳﺸﻪﰃ ﺟﺪا
دارد و اﻧﮕﲒۀ ﳔﺴﺘﻴﻨﺶ ﭘﻴﲀر اب اﺷﻐﺎل
روﺳـﻴﮥ انﻣﺴﻠﲈن ﺑﻮد .اﻳﻦ ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﻮروی ﭘﺎﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺪﺳﺖ اﺳـﺘﺎﻟﲔ ﴎﮐﻮب ﺷﺪ ،ﻫﲈن اﺳـﺘﺎﻟﻴﲎ
ﮐﻪ آن را در ﻗﻔﻘﺎز ﳘﭽﻮن اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ
آوردن آذرابﳚﺎن ﺑﲀر ﺑﺮد.
ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ در آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﰃ ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺖ .از ﻓﺮوﭘﺎﳽ ﺷﻮروی اتﮐﻨﻮن ﺑﻴﺶ از

دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺴﻠﲈن درﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﮔﺸﺖ .در آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﳘﭽﻨﲔ در ﺗﺮﮐﻴﻪ،
ﺷﺪﻩاﻧﺪ .اﻳﳯﺎ ﺑﻪ اورﺗﻮدﮐﴗ روی آوردﻩاﻧﺪ ﳔﺴـﺘﲔ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻦﻻدن ﺑﻴﺸﱰ
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎﳖﺎ ﻫﺴـﺘﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮادار دارد ات آاتﺗﺮک.
دﻳﲎ ﭘﺸـﺘﲀر دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﳇﻴﺴﺎی
اورﺗﻮدﮐﺲ روﺳـﻴﻪ ﮐﻪ وﻳﮋۀ اﺳﻼوﻫﺎ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﻨﺑﺎﻟﲓ
ﭼﻨﺪان ﱒ از ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺴﻠﲈانن ﺷﺎد ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺪﲞﺘﺎﻧﻪ ،اﻳﻦ انﺗﻮاﱏ ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ ﳈﮑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﲈانن ﻣﺴـﻴﺤﯽ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺮکﻧﮋاد و ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﳱامنن ﳔﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﺑﻴﺸﱰ اﻳﻦ
ِ
اي دﺳﺖﰼ ﺗﺮکزابن اﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﲓ ﮐﻪ ﻧﲒ ﺑﻪ ﻫﲈن ﺑاميری ﭼﻨﺪﻫﻮﻳﱴ دروﻏﲔ ﺗﺮﮐﻬﺎ
اﻳﻨﺎن ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ روﳻ همﺮ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ات دﭼﺎرﱘ .ﺗﲎ ﺑامير ﱒ اب ﰼ ﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮوب
ﰉﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮﰽ .ﺑﻴﮕﲈن ،ﭼﺎﻳﮑﻮﻓﺴﮑﯽ اي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺎی درآﻳﺪ .اﻣﺮوز ،اﻳﻦ ﻧﲑوی
ﺗﻮﻟﺴـﺘﻮی اي ﺣﱴ ﻟﻨﲔ ﺑﻴﺸﱰ ﻧﲑوی ﮐﺸﺶ دﴰﻨﺎن اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن او را ﺧﻮاﻫﺪ
دارﻧﺪ ات ﻓﻼن ﺷﺎﻋﺮ اي ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪۀ ﺗﺮکزابن .ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ انﺗﻮاﱏ و ﰉﻣﺎﻳﮕﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ زوری ﺧﻮد را اروﭘﺎﰃ ﮐﻪ در را ﺑﺮ روی ﻫﺮ راﻫﺰﱏ ابز ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آﺳـﻴﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﲒ دو ﻫﻮﻳﺖ انﺳﺎزﮔﺎر اﻳﺮاﱏ و ﻣﺴﻠﲈن
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﲠﱰ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎﺋﻴﺎن دﺳﺖ ّاول را ﺑﻪ ﱒ ﮔﺮﻩ زدﻩاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﳱﺶ ﻫﲈﻧﻨﺪ
ﺗﺮﰷن ،ﺑﻪ اترﱗ دﺳﺖ ﺑﺮدﻩاﻧﺪ ات ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را
)روﺳﻬﺎ( چبﺴﺒﻨﺪ ات ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗ ّﻼﺑﻴﺶ.
ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺧﻮدی را دﴰﻦ .در اﻳﻦ
ﺗﺮﰷن ﻣﺴﻠﲈن ﻣﺎﻧﺪﻩ ﱒ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد
ﮐﺸﱱار انﺑﺴﺎﻣﺎن ﱒ ﺟﺰ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﭼﲒ
روی آوردﻩاﻧﺪ و ﮐﻮﺷﺸﺸﺎن ﻧﺰدﻳﮑﯽ اب
دﻳﮕﺮی ﳕﯽ روﻳﺪ و ﺑﻮی ﮔﻨﺪش ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﮐﴗ را
ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺟﺮايﳖﺎی ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮای
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﳕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﮔﺮﻳﺰان ﱒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻳﻨﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﻋامثﱏ،
ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ از ﺗﺮک داﻧﺴﱳ ،ﻣﺴﻠﲈن ﻣﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ،اﻳﺮان ﲟﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ
داﻧﻨﺪ و زابن ﻋﺮﰉ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﴗ ﮔﺮاﻣﻴﱰ از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﳘﻴﺸﻪ از ﻣﻴﺎن رﻓﺖ .اب اﻳﻦ ﳘﻪ،
ﺗﺮﰽ اﺳﺖ .ﻫﲈﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﻫﺮ روز از روﺷـﲎ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در دل آن ﻣﯽ
ﺷـﺒﻪﻗﺎرۀ ﻫﻨﺪ دوری ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﺮدم هجﺎن را ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺟﺰﻳﺮةاﻟﻌﺮب ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﴰﻊ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸـﻴﺪ .ﺑﺮای ﳘﲔ ﱒ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﰉﮔﲈن در آﻳﻨﺪﻩﰃ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﻣﺴﻠﲈانن ﴎﲯﺘﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷـﻴﺪﻧﺪ ات اﻳﻦ آﺗﺶ را
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﳖﺎی آﺳـﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣ ّﮑﻪ ﺑﻴﺸﱰ ﻫﲈﻧﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ ات ﭼﺮاﻏﯽ اتابن ﳘﭽﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻳﺮاﱏ ،اترﻳﮑﯽ ﺟﺰﻳﺮةاﻟﻌﺮب را آﺷﲀر ﻧﺴﺎزد.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ات ﺑﻪ اﺳﻼﻣﺒﻮل.
اﻣﺮوز ،ﭼﺮاغ اﻳﺮان دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻩ و ﮐﴗ
آﻳﻨﺪۀ ﭘﺎنﺗﺮﮐﻴﺴﻢ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﴎﻧﻮﺷﺖ
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﳕﯽ ﮐﺸﺪ .ﺗﳯﺎ راﻩ دوابرﻩ
ﭘﺎنﻋﺮﺑﻴﺴﻢ ﲠﱰ ابﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﺮاغ اﻳﺮان ابزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن
ﺳﺎل و ﺗﻮاانﺋﳱﺎی ﻣﺎﱃ ﺑاميﻧﻨﺪ ،رﻫﺂورد
اﺳﺖ ،ابزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن روزی ،ﺑﻪ آن ﳊﻈﻪﰃ
ﭘﺎنﻋﺮﺑﻴﺴﻢ و ﺑﻌﺜﻴﺴﻢ ﮐﺴﺎﱏ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻗﺬاﰱ،
ﮐﻪ ﮔﺴﺴـﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻨﺪﻣﺎن از اترﱗ .ﺗﻴﺴﻔﻮن را
ﺻﺪام ﺣﺴﲔ اي ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ .اﻳﻦ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی
ابزﺳﺎزﱘ و ﺧﻮاﻫﲓ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد و زن
ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴـﻴﺤﻴﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻴﺸـﳯﺎد ﺷﺪﻩ و
ابﮔﻬﺮی در هجﺎن ﺧﻮد را از ﲣﻤﮥ اﻳﺮاﱏ ﺧﻮاﻫﺪ
از ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﭼﻨﺪی ﱒ ﺑﺮﺧﻮردار
داﻧﺴﺖ ،ﭼﻪ در ابﮐﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ در ﺗﻮﮐﻴﻮ
ﺑﻮد ،ﻫﺪﻓﺶ را ﺑﺮ روی ﳘﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧﮋادی و ﻧﻪ
و ﭼﻪ در ﺑﺮﻟﻦ .
دﻳﲎ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻣﺎ اب ﮔﺮدابد ﭘﺎناﺳﻼﻣﯽ انﺑﻮد
ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺎن ﮐﯿﺴﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ

۵

