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پس از پيروزی انقالب کبير فرانسه ،و در روزگاری که امپراتوری عثمانی اقوام و ملتھای بسياری در آسيا
و اروپا را تحت فرمانرواﯾی داشت ،اروپا نيز پا به عرصﮥ ناسيوناليسم نھاد .چنين بود که شماری از
ملتھای اروپاﯾی در راه رھاﯾی از چيرگی عثمانی ،جنبشھای ناسيوناليستی خود را آغاز کردند .در قرن
نوزدھم و اواﯾل قرن بيستم که بسياری از ملتھای تحت ستم عثمانی با دستيابی به آگاھی ملی به
سوی دستيابی به استقالل پيش میرفتند» ،ناسيوناليسم ترک« تنھا در واکنش به جنبشھای ملتھای
دربند ،و زمانی موجودﯾت ﯾافت که امپراتوری عثمانی کامال ً فروپاشيده بود.
بدﯾنسان ،عثمانیھا که در دو گراﯾش سياسی تماميتخواھانه و توسعهطلبانه ھمچون »عثمانیگراﯾی«
و »اتحاد اسالم« ناکام مانده بودند ،دست به ابداع مشربی زدند که »ناسيوناليسم ترک« نام گرفت و از
نظرﯾهھای لئون کاھون ،تارﯾخنگار ﯾھودی فرانسوی و تارﯾخنگاری به نام دوگن سود میبرد .دﯾگر حاميان
نظری اﯾن اندﯾشه ،نظرﯾهسازان تاتار قفقاز ھمچون شھابالدﯾن مرجانی ،عبدالقيوم نصيری و حسين
فيضخانی و اسماعيلبيگ گاسپرالی بودند .پيش از آن ،روسيه سياست سيوﯾليزاسيون روسی را برای
روسیکردن و تجزﯾﮥ فرھنگی سرزمينھای اﯾرانینژاد و پاﯾگاهھای فرھنگ اﯾرانی در پھنهای از تاجيکستان

تا قفقاز آغاز کرده بود؛ و جالب اﯾنجاست که پانترکيسم گاسپرالی بيش از ھر چيز ،حرکتی بود در تأﯾيد
روسيه .گاسپرالی معتقد بود که نفع مسلمانان روسيه و ھمچنين روسھا ،بيشتر در ھمکاری و
ھماھنگی آن دو بود تا روﯾاروﯾیشان.
با پدﯾدارشدن »کميتﮥ اتحاد و ترقی« در افق سياست عثمانی و پيروزی آن در شورش خود عليه سلطان
عبدالحميد دوم که او را ناگزﯾر از اعادۀ حکومت مشروطه گردانيد ،ناسيوناليسم ترک وارد دورهای
تعيينکننده گردﯾد .با جداشدن بوسنی و ھرزگوﯾن از عثمانی ،استقالل بلغارستان ،پيوستن کرت به ﯾونان
و حملﮥ اﯾتاليا به ليبی و سرانجام جنگھای بالکان -که تقرﯾباً ھمﮥ مستملکات اروپاﯾی را از چنگ عثمانی
بيرون آورد -جناح ليبرال کميتﮥ اتحاد و ترقی به سود جناح تندرو آن تضعيف شد .اﯾن جناح نه به »اتحاد
اسالم« اعتقادی داشت و نه »عثمانیگراﯾی« را راهحلی میدانست .در اﯾن زمان ﯾوسف آقچورا در رسالﮥ
خود ،با بررسی نقاط ضعف دو گراﯾش »عثمانیگراﯾی« و »اتحاد اسالم« ،راهحل را در اتخاذ خط مشیای
مبتنی بر ترکگراﯾی دانست .اشارۀ او به حضور ترکنژادان در خارج از عثمانی و ضروریدانستن اتحاد ھمﮥ
اﯾن ترکنژادان ،گراﯾشی را پدﯾد آورد که امروزه »پان ترکيسم« ناميده میشود.
امروز گروھی بر اساس دﯾدگاهھای آقچورا و دﯾگر نظرﯾهپردازان پانترکيسم ،آرﯾاﯾيان آذرباﯾجانی در اﯾران را
تنھا به دليل رواج زبان ترکی در ميان آنھا ،ترکنژاد میدانند و با حماﯾت دولتھای بيگانه و با عوامفرﯾبی،
در پی گسترش اﯾن گراﯾش ضداﯾرانی و پيگيری اميال توسعهطلبانﮥ خود در سرزمينھای اﯾرانی ھستند.
کاوه بيات ،تارﯾخنگار معاصر در کتاب »پان ترکيسم و اﯾران« تارﯾخچﮥ شکلگيری پان ترکيسم و تحرکات آن
در اﯾران را با اتکاء به آثار پاﯾهگذاران اﯾن گراﯾش در کتابھا و مطبوعات ترکيﮥ عثمانی و قفقاز بررسی
میکند.
او در فصل اول کتاب خود به چگونگی شکلگيری »ناسيوناليسم ترک« و نشاندادن مانعی که اﯾن
گراﯾش سياسی از آغاز در وجود و آثار بر جایمانده از ھوﯾت اﯾرانی در قفقاز و ترکيه بر سر راه خود
میدﯾد ،میپردازد .مؤلف واکنشھای اوليﮥ اﯾرانيان در برابر پانترکيسم را در بخش دوم ھمين فصل
بررسی میکند.
در فصل دوم کتاب ،تحرکات تازۀ پانترکيسم در دھﮥ  1300خورشيدی ،که به گونهای بیپرده و صرﯾح،
اﯾران را ھدف خود قرار داده بود و واکنش محافل دﯾپلماتيک و مطبوعاتی اﯾران به اﯾن تحرکات گزارش شده
است .مؤلف در ادامه به بررسی جرﯾانھای پانترکيست در قفقاز و بهوﯾژه جمھوری آذرباﯾجان )اران( که
موجودﯾت آن حاصل تحرکات پانترکيستی است ،میپردازد.

در فصل سوم کتاب ،واکنش اﯾران در برابر حمالت پانترکيستھا و کوشش اﯾرانيان برای رﯾشهﯾابی علل
شکلگيری اﯾن گراﯾش و اتخاذ تدابير دفاعی مقتضی در برابر پانترکيسم نماﯾانده میشود.
در بخش پيوستھا ،شانزده مقاله و مطلب از آثار نظرﯾهپردازان پانترکيست و پاسخھای روشنفکران اﯾران
بدانھا آمده است که ميزان اعتبار گراﯾش پانترکيسم و ادعاھای آن را به طور جدی با چالش روبرو
میکند.
کتاب »پان ترکيسم و اﯾران« در  252صفحه و با بھای  3600تومان از سوی انتشارات »پردﯾس دانش« و
»شرکت نشر و پژوھش شيرازۀ کتاب« منتشر شده است.

