تجلیل از انترناسیونالیسم علیرضا نابدل
مقاله ای از امیر حسن پور
آذر 0931
علیرضا نابدل :آذربایجان و کردستان دیروز و امروز
به بهانۀ انتشار مجدد «"آقای پان" و احواالتش»
«"آقای پان" و احوواالتش» ،نوشوتۀ کوتوا ل یرضوا نابود  ،اموروا مانزود اموان انتشوار در تیرموا اوا  ،5431همچزوان موی
درخشد .این نوشته ،همرا با اثر ب زودتر «آذربایجوان و مئو ۀ م وی» ( )5431و شورر «کورداوتان» ،دااوتان ماوارا بور
اور"مئو ۀ م وی" در ایوران را بوااوو میکزود ،روایوت پور اا خشوونتی کوه نوه تزهوا بوه پایوان نراوید ب کوه آیزودۀ تاریوک توری را
تصویر میکزد ]5[ .در این اه نوشته ،نه آثاری پراکزد  ،تصادفی و مئتقل ب که دیدواهی متمرکز اما در حا تال و رشد را
می بیزیم .این آثار پزجر ای هئتزد بر ایر تحوالت ایاای االهای  34و چکیود ای اا جهوانایزی ،چشوم انوداا و لمول ایااوی
یک شخصیت انقالبی که در پویچ و خوم ماوارا بورای ایجواد دنیوائی نوو بوه تراویم چشوم انوداای میپوردااد کوه تحقون آن آراوی
مردم اتمدیدۀ دنیا اات.
دهۀ  34دوران تحوالت مهمی در ایران ،خاورمیانه و ارااور دنیوا بوود و نئول جدیودی اا ماواراین در توال را یوابی بورای
تغییر شرایطی بودند که وذشته به آنها تحمیل کرد بود :تالشی نوین برای تغییر وضع موجود و اواختن دنیوائی فوار اا اوتم
و ااووتامار .نابوود در آزووااهمین دهووه ماوواراۀ ایاا وی و فکووری را شووروک کوورد و د اووا بروود ( )5414در دروی وری بووا ر ی وم
داتگیر شد و بزودی الدام شد .نوشتۀ «"آقای پان" و احواالتش» ،بطورل زی ،در روانامۀ مهد آاادی تاریزمزتشور شود .ایون
روانامه محتوایش بیشتر اخاار وآوهی های مح ی تاریز وآذربایجان بود اما ،بوا ابتکوار وروهوی اا روشوزککران وفروالین چو
تاریز اا جم ه صمد بهرنگی و بهوروا دهقوانی و ل یرضوا نابود و بوا همراهوی ناشور آن ،شومارۀ جمروه را بوا لزووان آدیزوه بوه
بحث های ایااوی و فرهزگوی و روشوزککری اختصوا میوداد .مهود آاادی-آدیزوه مانزود بئویاری اا نشوریات ااوتانها در اوط
کشور پخش نمی شد .من در االهای  5433تا  5431در مهاباد بودم و برای مدتی در دبیراتان تدریس میکوردم ،و اارریون
یک همکار و دوات آذربایجانی کوه بوا وورو صومد و بهوروا و ل یرضوا رابطوه داشوت بوا فرالیوت آنهوا آشوزا شودم و دو یوا اوه
نوشته در بارۀ فولک ور کردی با نام مئترار میکائیل آرامیان برای آدیزه نوشتم.
کم توجهی به «"آقای پان" و احواالتش» جای تامل اات .جئتجوی من در ایزترنوت بورای پیودا کوردن آن بوه نتیجوه نراوید .در
چزد جا اشاراتی در حد یکی دو جم ه به آن شد اات اما اا خود نوشته اثری نیئت .در اا  ،5411فتوکپی آن را بوه نشوریۀ
رام دانشجو (نشریۀ تحقیقوی اواامان دانشوجویان ایرانوی در آمریکوا) اوپردم و در آنجوا بورای بوار دوم مزتشور شود (شومارۀ ،2
دورۀ دوم ،اا او  ،مرداد  ،5411صص  ،)71-74اما توا جائیکوه میودانم (و واضو ااوت کوه هموۀ مزوابع چواپی را ندیود ام)
درجای دیگری تجدید چاپ نشد اات .حتی «آذربایجان و مئ ۀ م ی» نیز در مزابع ایزترنتی در داترس نیئت.
در ماوارا بووا ر یوم شووا  ،نابود مانزوود اوایر فرووالین آذربایجوانی و کوورد و دیگور م یتهووا بوا مئو ۀ اوتم م وی مواجوه بووود .در بوین
م یتهای ایران ،اتم م ی بئیاری را به لرصۀ مااراۀ ایاای میکشاند .ماارا بوا اوتم م وی در دوران رضوا شوا و برود اا آن
بوویژ در آذربایجووان و کرداووتان درجریوان بووود ،و تجربوۀ حکومووت م وی آذربایجووان و جمهوووری کرداووتان ( )5421بوور دو
آذربایجانی ها و کردها ازگیزی میکزد .در این دو جزاش م ی کمتر مئ ه ای بدون بروشوت بوه ایون تواریخ مطور میشوود .اموا
در االهای  34نئل جدید فرالین و روشزککران با مئائل جدیودی روبورو بودنود و پااوخهای جدیود موی ر ایدنود .وذشوته نوه تزهوا
پااخگوی حا و آیزد ناود ب که برای وئئت اا محدودیت های آن میاایئت به نقد آن پرداخت .نابد در«آذربایجان و مئ ۀ
م ی» به تال نئل جدیود ماواراین بورای راهیوابی در ایون اوالها اشوار کورد ااوت .یکوی االواقو اوتم م وی ،جوداکردن ودر

تقابل وذاشتن مردم ایران بر اااس تکاوتهای م وی ااوت .در جزواش م وی ،تضواد اصو ی در جامروۀ ایوران تضواد بوین م تهوا ت قوی
میشود و در این میان تضاد بین م ت فارس و م تهای تحت اتم لمد میشود .اما نابد مرتقد بوود کوه در ایوران چزودم یتی ،کوه
اندان م یتها اات« ،شویزیئم م ت حاکم و ناایونالیئم افراری م یتهای تحت او طه دو جزاوه تضواد واحودی راتشوکیل میدهزود.
تزها پرولتاریاات که در شرایط بئیج تمام نیروهای انقالبی خ ن قادر اات اا لهد حل این تضاد بور آیود و هور دو جزاوه آنورا
متقابال" نابود اااد .محو ناایونالیئم افراری هر م یت بطورلمد برهد پرولتاریای همان م ت اات]2[ ».
نابد خود به ماارا ل یه هر دوجریان – شویزیئم م ت حاکم و ناایونالیئم افراری م یتهای تحت ا طه – پرداخوت .مقالوۀ
«"آقای پان" و احواالتش» نقد یکی اا ورو های ناای-فاشیئت ایران به نام «حزب پان ایرانیئت» اات کوه در اوالهای 34
به صالحدید ر یم شا بار دیگر در لرصۀ ایاای-حکوومتی فروا شود بوود .ایون حوزب بوه تا یوغ نژادپراوتی «آریوائی» و بوه
وی وژ اووامی-اووتیزی (بووویژ لوورب اووتیزی) و توورس اووتیزی میپرداخووت ،درمج ووس شووورای م وی کرا وی ورفتووه بووود ،و در
روانامه ا که لزوان فاشیئوتی-ناایئوتی خواس وخوون  blut und bodenرا حمول میکورد بوه تا یوغ فاشیئوم میپرداخوت]4[.
نابوود درای ون نوشووته پووان ایرانیئووم ،پووان ترکیئووم ،پووان لربیئووم و پووان ااالمیئووم را وونووه هووائی اا فاشیئووم ت ق وی میکزوود .پووان
ایرانیئتها ،خشمگین اا افشاوری نابد  ،به داتگا امزیتی ر یم یادآوری کردند که در دوران باشکو ا طزت آریامهری ناایود
به کمونی ئتها اجاا داد که به مقاب ه با خرافات آریائی و فاشیئم آریائی بپردااند .بزودی مهد آاادی-آدیزه توقیف شد.
جای ترج نیئت که پان ترکیئتها نیز نابد را ررد میکززود و بوا ابوان و مکواهیم نژادپراوتانه او را "تورس اوتیز" و "ارمزوی
نوواا" میزامزوود« ،آذربایجوان و مئو ۀ م وی» را «کتوواب ضود صمدیئووم» ق موداد میکززوود ،و ادلوا میکززوود آنورا یوک فوارس (حمیود
اشرف) نوشته اات ووئی که یک ترس نمیتواند و نااید کارنامۀ جزاش ناایونالیئتی را به نقد بکشد ]3[ .نابود در ایون کتواب
ضمن افشاوری اا اِلما اتم م ی تواط نظام شویزیئم فارس بوه نقود خوط مشوی و ایااوت فرقوۀ دمکورات آذربایجوان اوالهای
 34میپوردااد و اا رهاوران آن بووه لزووان «فرقوه ای-تووود ای هوای خرشوچکی» انتقوواد میکزود .او بوه «ووورایش نووین نئول جدیود
[آذربایجانی ها] بزبان و ادبیات م ی که واجد خص ت آواهانه راقاتی بود» اشار میکزد و میزویئد که ر یم برای مقاب ه بوا آن
بوه اقووداماتی داووت اد اا جم وه را بووااکردن بوورای واردکوردن مطاولووات و صووکحۀ مواویقی اا آذربایجووان شوووروی .و اووپس
ادامه میدهد که «در واقع با رشد رویزیونیئم و احیاء فرهزو بوور واای در شووروی دیگور هویچ خصوصویت "خطرنواکی"
در مطاولات ادبی آن کشور یافت نمیشد ،تا نیاای به ج وویری اا ورود آن باشد .)42 ( » ...نابد تاکید برهمئوئی خط
مشی فرقه و حزب تود و دولت شوروی در حکظ وضع موجود میکرد و نشان داد کوه ر یوم شوا بورای مقاب وه بوا رادیکالیئوم
نئل جدید آذربایجانی ها به ااتکاد اا این روند ناایونالیئتی نیوز متواول میشود .در مقاب وه بوا چزوین ایااوتی ،نابود رهوائی اا
اتم م ی را در ارنگونی ر یم و در رهوائی هموۀ خ قهوای ایوران تحوت رهاوری پرولتاریوای ایوران جئوتجو میکورد ( .)34
پان ترکیئت ها به جای ایزکه ثابت بکززد شوونیئت و فاشیئت نیئتزد نابد را متهم به ترس اتیزی و حتی صمداوتیزی موی
کززد .اما آراوی نابد  ،که به صراحت و بارها بیان شد اات ،رهوائی هموۀ احمتکشوان و خ قهوای تحوت اوتم بوود .ایون آراو
در شرر «کورداتان» به شیو ای هزری-ایاای ترایم شد اات .نابود  ،کوه خوود بوه لزووان یوک آذری اا اوتم م وی رنوج
میارد ،چگونه میتوانئت ترس اتیز یا صمد اتیز باشد؟ اور پان ترکیئت ها دلیل وجودی خود را با نکرت اا خ قهای ارمزوی
و کرد و فارس و ورجوی و روس و لورب ترریوف میکززود ،نابود موجودیوت خوود را درلشون بوه آاادی خ قهوا و وحودت آنهوا
برای ریشه کن کردن اتم م ی و ااتامار راقاتی مییافت .به این ترتی  ،تضواد بوین پوان ترکیئوم و جهوانایزی نابود هموه جاناوه
اات ،تضادی اات بین دو ایاات ،دو فرهز  ،دو راقه ،دو ایدئولو ی ،دو اخالقیات ،دو ف ئکه ،و دو وکتمان .آنچه در این
میان بیش اا همه چشومگیر ااوت تضواد بوین نکورت ولشون ااوت .اا وکتموان پوان ترکیئوتها ،نکورت اا ارمزوی و کورد و فوارس
میاارد (شرار آنها «فارس ،کورد ،ارمزی – آذربایجان دشمزی» اات) و چشم اندااشان پاکئواای قوومی و نواوید ااوت .ایون
پاکئاای تزها قومی نیئت و مال هر مورد دیگر ایدئولو یک نیز هئت و مااراین ترس نظیور ااومالیل بشوکچی و ل یرضوا
نابد و حتی صمد بهرنگی را هم در بر میگیرد ]1[ .نابد  ،بوه وکتوۀ زالمحئوین اوالدی کوه اا رریون صومد بوا او آشوزا شود
بود« ،چه شااهت زریای داشت با خود صمد درلشن به ابان مادری و مهم تر اا همه در بوار ی مئو ه ی م یوت هوا و اوتم
دیدوی آنها .ایاد میزوشت کم چاپ میکرد ،یک بار جُز پرباری را در تاریز را انداخت که یک شمار بیشوتر اجواا ندادنود
مزتشر شود .شررهای ناب میزوشت به ابان مادری ،و ایکا همۀ آنها امروا یک جا جموع میشود و مزتشور میگشوت]1[ »...
اما لالقه به خ ن ترس برای نابد  ،بر خالف پان ترکیئت ها ،مئت زم دشمزی بوا اوایر خ قهوا ناوود .بورلکس ،اا آنجوا کوه د
در ورو رهائی همۀ خ قهای ایران بئته بود ،به ماارا ای که در آن االها در کرداتان در جریان بوود د بئوته بوود و توال
کرد که با آن پیوند برقرار بکزد – تشکیل کمیتۀ انقالبی حزب دمکرات کرداتان و شوروک مقاوموت مئو حانۀ ماوارایزی چوون
ا یمان مریزی ،شریکزاد و مال آوار  .شرر «کورداتان» بیانگر احئااوات و آراوهوای او در رابطوه بوا ایون ماواراات ااوت.
در این بیان شالرانه ،کرداتان بیگانه نیئت ،بخشی اا خود او اات و ووشه ای اا ماارا برای رهائی همۀ خ قهوای ایوران.
و این چیزی اات که برای نژادپراتان قابل درس نیئت .هزگامیکه نابد «آذربایجوان و مئو ۀ م وی» را میزوشوت ایون جزواش

با وروهی دیگر اا رفقوایش در تودارس ماواراۀ مئو حانه ل یوه ر یوم شوا بوود .در ایون

مدتی بود شکئت خورد بود و خود
شرایط ،در ارایابی این تجربه نوشت:
«...اید آلی که خرد بور واای – این اکاریت قارع مردم شهر نشین کرداتان را میتوانئت ج کزد – بخصوو بوا توجوه
به تاثیر لظیم جزاش م ی خ ن کرد لراق – آاادی کرداتان بود .اما آیا داته هوائی اا انقالبیوون ناایونالیئوت کوه صورفا" بوه
پشتیاانی پراکزد خرد بور واای شهری د بئته بودند تحت این شرار و با ااتراتژی آاادکردن یوک ناحیوه خوا بوه شویو
هوای دفووالی و آنهوم بوودون اوااماندهی تووود ای میتوانئوتزد بووا آزواا لم یوات چریکوی دهقانووان کرداوتان را بخووود ج و کززوود و
بگئتر لم یات خود بحود یوک جزو توود ای امیودوار باشوزد؟ ااااوا" آیوا هزگوامی کوه شورار آاادی م وی در چوارچوب یوک
والیت برزوان شرار اااای اا جان انقالبیون ناایونالیئت مطر میشود بدون ایزکه بوا ماوارا راقواتی پرولتاریوا و دهقانوان
اراار کشور در پیوند نزدیک باشد و بصورت جزئی اا آن در آید حتی در صورت رشد ،ارنوشتی بهتر اا آنکه درلوراق
و بیافرا داشت میتواند داشته باشد؟» ( .)44
در اواخور دهوۀ  ،34کووه لوود ای اا انقالبیوون آذربایجووانی چووون نابود بووه ماوواراۀ مئو حانه در اوواامان چریکهووای فوودائی خ وون
پیواتزد ،نئل جدید مااراین کرد هم ،در جئوتجوی وئئوت اا احوزاب و شویو هوای اوزتی ماوارا بودنود .انشوراب در جزواش
کمونیئتی بین الم ی به رهاری حزب کمونیئت چوین کوه کودتوای  5111خروشوچف را بماابوۀ بوه قودرت راویدن بوور واای
ق مداد میکرد چشم انداا انقالب را تا حدی روشن کرد بود اما هزوا را انقالب پر اا فراا و نشی بود .افن روشون بوود اموا
دوراهی ها و چزد راهی ها فراوان .نئول جووان روشوزککران و فروالین کورد نیوز در جئوتجوی را بودنود .در جزواش کرداوتان
ایران ،بدناا شکئت مااراۀ االهای  ،5437-5431لد ای اا انقالبیون تشکیالت نویزی را بزیان نهادند کوه ااوم آن – کوموه
له :ااامان انقالبی احمتکشوان کرداوتان ایوران – بیوانگر جودائی فکوری و ایااوی و تشوکیالتی اا حوزب دمکورات کرداوتان
ایران بود .در کرداتان لراق در مقاومت مئ حانه ای که در اا  5434شروک شود بوود و هودفش کئو خودمختواری بوود،
رواای لشایر و ف ودا با روشزککران شهری کزار هم قرار ورفتزد اما برد اا چزد اا اا هم جدا شدند .اما تا یغات فاشیئتی
پان ایرانیئتها درکرداتان ایران تاثیری در نئل جدید مااراین کرد نکورد و آنهوا بوه جوای درویرشودن در ایااوت نژادپراوتی
به مااراۀ راقاتی روی آوردند .برخالف ایران ،در کرداتان لراق اا مودتی پویش وورو کووچکی اا ناایونالیئوتهای افراروی
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مشغو تدوین و تا یغ فاشیئم نوک خودی بودند .خاس و خون (اا چهارم ،شومار  ،125یکشوزاه  22تیرموا ،5431
در بارۀ شرکت رهار این ورو در «کزگر بزرگ حزب پان ایرانیئت در اروپا» می نویئد:
«آنگا ارور جما ناز هم میهن کرد آنئوی مرا ،به نشانه ی وحدت و یگانگی هموه ی تیور هوای نوژاد ایرانوی آزواا بئوخن
کرد .ارور جما ناز که یکی اا چهر های درخشان در میان مااراان کورد آنئووی مورا میااشود و اموروا در اروپوا ناوردی
همه جاناه ل یه لزاصر ضد ایرانی دارند ،اا همائتگی جداناشدنی همه تیر های نژاد ایرانی اخن وکتزد ،در چهر ی وی و
اخزان او بود ،که همه ی رامزدوان ،تحقن پان ایرانیئم را بگونه ی بارا بچشم دیدند و بگو شزیدند».
اور چه خرافات آریائی در جزاش م ی کرداتان لراق همیشه حضور کم رنگوی داشوته ااوت ،ایون وورو نژادپراوت هیچوقوت
نتوانئت پایۀ اجتمالی پیدا کزد .باوجود این ،اا وکتمان پان هوای ایرانوی و کورد و تورس روشون میشوود کوه چوه آیزود ای بورای
خ قهای مزطقه تصویر کرد اند :نواید ،پاکئاای قوومی ،ابانکشوی ،و فرهزو کشوی «زیرهمزوژادان» .اوور اا دهوۀ  34بوه
امووروا ،بووه آزوواا دهوۀ  ،14بروووردیم ،میتوووان دیود کووه چووه در ایوران چووه در ارااوور مزطقووه (ترکیوه ،قکقوواا ،لووراق) «ایااووت
هویت» در لااس دین و م یت و قومیت حضور وئترد دارد .دو قط اص ی کشتار و ویرانی یرزی ارتجاک (بزیادورائی دیزوی
و م ی) و امپریالیئم دات در دات هوم و وواهی در تقابول بوا هوم دنیوا را بوه کشوتاروا موردم اوتمدید تاودیل کورد انود .اوور در
اووالهای  34بحا وی بوور اوور موورا آذربایجووان و کرداووتان مطوور ناووود ،در اووالهای اخی ور جزو اووردی بوین جزاحهووای افرار وی
ناایونالیئم آذری و کرد در جریان بود اات – جز بر ار تریین مرا مزطقۀ کردنشین و ترس نشین در آذربایجان زربوی.
این جز ارد ،که چیزی جز مص حت راقات ااتامارور نیئت ،بوه آاوانی میتوانود بوه جزو وورم تاودیل بشوود .هرلحظوه کوه
ر یم ااالمی یا هر فرد و ورو مرتجری الام بدانزد میتوانزد کشتار  5411نقد را بوا شو یک چزود و ولوه و بورا انوداختن موو
نکرت قومی در اطحی به مراتو واویرتر تکورار بکززود .در چزوین اوضوالی کوه شوا پوان برفوراا آذربایجوان و کرداوتان در
جوالن اات ،میتوان نوشته های نابد و خطوری را که ترایم کرد اات بوه لزووان آلترنواتیوی در مقابول ایااوت نواوید و
پاکئاای قومی مطر کزیم .اما الام اات به وذشتۀ قال اا نابد هم بروردیم.
پرو ای که ر یم رضا شا برای تقئیمات اداری (ااتانها و شهراتانها) اجرا کرد برای پان ترکیئت هوا مقودس ااوت .آنهوا
مدیون شاهان قاجار و لامانی و په وی هئتزد که بخشوی اا اورامیزهای کردنشوین را در ااوتان آذربایجوان قراردادنود و آمواد
اند که اا ررین پاکئاای قومی این پرو را تکمیل بکززد .اما این تقئیمات نه در وذشته نه در حا ربطی بوه مزوافع خ قهوای
آذری و کرد نداشته اات .این تاریخ ،یرزی تاریخ مراااای و حکومت کردن اا ررین تکرقه انداای ،تاریخ خ قهای تورس و

کرد را رقم نمیزند ب که تاریخ شاهان و االرین بشراوتیز ااوت .ایون دو خ ون هزگوامی کوه در اوا  5421فرصوتی یافتزود در
زیاب شاهان و االرین الما حاکمیت بکززود ،تواریخ دیگوری اواختزد .دراوا  ،5421در دوران حکوموت م وی آذربایجوان و
جمهوری کرداتان ،این میراث شاهان ،مئ ۀ حدود و ثغور کرداتان و آذربایجان ،مطر شد اما هر دو حکوموت اا رریون
مذاکر مئ ه را حل کردند .در رو این یکئا  ،دولتهای ایران و ترکیه و لراق ،با رهزمودهای انگ ئوتان و آمریکوا ،توال
کردند که برای ارنگونی دو حکومت خودمختار جز کرد وترس را برا بیزدااند اموا موفون نشودند .در واقوع حکوموت م وی
آذربایجان نه تزها به جز کرداتان نرفت ب که ،با وجود مشکالت اقتصوادی و ایااوی خوود  ،اا هویچ کمکوی بوه جمهووری
کرداتان دریغ نکرد :برای ماا  ،قال اا برقراری ایئتگا رادیو در مهاباد ،بخش کردی رادیو تاریز نقش رادیوی جمهووری
کرداتان را بر لهد ورفت؛ در لرصۀ آموا و پرور  ،حکومت آذربایجوان بوه دانوش آموواان و دانشوجویان کورد بوورس
تحصی ی داد و لد ای برای تحصیل لاام تاریز شدند؛ در امیزوۀ چواپ وکازوذ و نشوریات و کموک نظوامی هوم بهموین ترتیو
رفتووار شوود .ای ون همزیئووتی و همئوووئی در روانامووه هووای آذربایجووان و کورداووتان ،اروانهووای راوومی دو حکوم وت ،بروشووزی
مووزرکس شوود ااووت .در اایرلرصووه هووا ،در راوبووط زی ور حکووومتی ،نی وز دو خ وون توورس و کوورد در نهای وت مووودت و احتوورام
خ کوتا و رنگین ،تاریخ روالنی تر و نزگین هموۀ نژادپراوتان و فاشیئوتهای دیوروا و اموروا را
همزیئتی میکردند .این تاری ِ
نکی میکزد.
تجربۀ تاریخی  5421نشان میدهد که وجود مرا مئ ه نیئت و ایاات انقالب ِی نوارر بوه مزوافع اکاریوت موردم هرووز آنورا بوه
مئ ه تادیل نموی کزود و هرووا بوه هور دلی وی بوه مئو ه تاودیل شوود بوه اوهولت قابول حول خواهود بوود .اموا ایزکوه حکوموت م وی
آذربایجان چزین ایااوتی در پویش ورفوت نیوز تصوادفی ناوود .ایون ایااوت و پراتیوک و مولکوه هوای آن نیواا بوه توضوی دارنود،
توضیحی که برای شرایط امروا هم واجد اهمیت اات .اور به نابد بروردیم ،می بیزیم که او بین فرقوۀ دمکورات و شووروی
در دو مقطع تاریخی  5421و االهای  5434تکاوتهائی قائل بود ،با وجود این برای برضی اا دات آوردهای اا  5421اا
جم ه ایاات و پراتیک همائتگی دو خ ن و دو حکومت خودمختوار اهمیوت کوافی قائول نموی شود .ایون پراتیوک در درجوۀ او
مرهون جهانایزی و درایت پیشه وری ،شخصیت برجئوتۀ جزواش کمونیئوتی ایوران و رهاور فرقوه ،بوود .پیشوه وری در جزواش
جزگل و بزیانگذاری جمهوری شوروی ویالن شرکت کرد و اا دید او مئ ۀ اص ی خ قهای ایوران اورنگونی نظوام او طزتی و
تاایس حکومت شورائی در اراار ایران بود .در انجام چزین پرو ای حکومتهائی چون ویالن و آذربایجوان میاایئوت نقوش
پایگا انقالب را داشته باشزد نه نقش ق ره ای برای حکومت یک قشر و راقۀ ااتامارور .و این چیوزی زیور ممکون ناوود .برود
اا ارکوب انقالب مشروریت ،مقاومت انقالبیون در تاریز با کمکی که اا انقالبیون قکقاا و روایه دریافت کردند بالوث در
هم شکئتن محاصرۀ شهر شد و آذربایجانیها برای نجات انقالب راهی تهران شدند و قوای شا و نیروی قزاق رواویه را بوار
دیگر درهم شکئتزد .پیشه وری به چزین تاریخی تر ن داشت ،هم اااندۀ آن و هم ااخته شدۀ آن بود.
روابط حکومت م ی آذربایجان و جمهوری کرداتان ،در درجۀ دوم ،تحت تواثیر ایااوت شووروی بوود .اوور چوه شووروی در
پشتیاانی اا دو حکومت ،ایاات فرصت ر اانه و رفرمیئتی را دناا میکرد اما آواهانه مانع دامون ادن بوه اختالفوات م وی و
قومی و مذهای و قای ه ای و دیزی میشد .هودف شووروی تجزیوۀ ایوران ،الحواق آذربایجوان ،یوا داتراوی بوه "آبهوای وورم خ ویج"
ناود .ایزها خیالاافی های ناایونالیئت های ایرانی و اروران آمریکائی و انگ یئی آنها اات .شووروی در جریوان حم وۀ آلموان
ناای چزان در هم کوبید شد که ا طۀ خود را بر کشور به احمت تامین میکرد و حتی اور آذربایجان یا تموام ایوران را بوه آن
اهودا میکردنود توانووائی نگهوداری آن را نداشووت .توال شووروی در چزوود اوا بروود اا جزو حکوظ مراهووای خوود و کشووورهای
اروپای شرقی و مقاب وه بوا پورو ۀ محاصورۀ اردوووا نوپوای اوایالیئوتی تواوط آمریکوا بوود .در ایون شورایط تواریخی ،برناموۀ
حمایت شوروی اا دو حکومت خودمختار نه ناشی اا ایاات وئتر انقالب بود و نه نتیجۀ ایاات جهانگشائی ب که بخشی
اا تالشی بود برای حکظ بقای خوود در دنیوای برود اا جزو  ،در شورایط یوور امپریالیئوم تواا نکوس آمریکوا و ااوتکاد اا دو
جمهوووری بوورای مرام ووه کووردن بووا آمریکووا و انگ ویس .ایااووت شوووروی در مقاب ووه بووا امپریالیئووم نووه کمووک بووه انقووالب ب کووه در
بئیاری موارد ممانرت اا آن بود .شوروی در پرواۀ ادوبزد با امپریالیئم آمریکا ،حزب کمونیئت یونان را که کشوور خوود
را ،در ری یکی اا مهمترین جزگهای پارتیزانی اا ا طۀ فاشی ئتها آااد کرد بود ،وادار به خ ع اال کرد ،دخالتی که مزجر
به قتل لام کمونیئتهای این کشور شد .در چزین شرایطی ،در اا  ،5421حذف ا طۀ ر یم په وی اا آذربایجان و بخشی اا
کرداتان در اایۀ حضور شوروی در شما ایران نمیتوانئت این دو بخش ایران را به پایگا انقوالب جهوت اورنگونی او طۀ
ارتجاک شاهزشاهی تادیل بکزد .در حالیکه شرایط تاریخی تکرار تاریخ مشروریت (تادیل آذربایجوان بوه پایگوا انقوالب) فوراهم
بود ،حضور شوروی و خط مشی رفرمیئتی آن و تاریت حزب تود و فرقۀ دمکرات آذربایجوان و حوزب دمکورات کرداوتان
اا این ایاات نه تزها مانع انقالب در ایران بشمار میرفت ب که شکئت پرو ۀ خودمختاری را هم رقم میزد.
نابد اند نماند که «پیروای» جزاش م وی کردهوای لوراق را بایزود – ایزکوه رهاوران کورد در اوایۀ دخالوت موداوم آمریکوا در
لراق و به دناا دو جز آمریکائی  5115و  2444باالخر «حکومت مزطقه ای کرداتان» را بر پا کردند؛ ایزکه بخشوهای
مهمی اا کرداتان مدت بیئت اا اات اا ا طۀ ر یم برث خار شد اات اما به پایگا اقتصادی ،ایاای و نظوامی ایوران

و ترکیه و آمریکا و اارائیل تادیل شد اات؛ ایزکه نیروهای مئ حکومت کرد به تظاهرات خیابانی ش یک میکززود و موردم
بی اال را میکشزد؛ ایزکه نیروهای ویژ به ااتودیوی ت ویزیون حم ه می کززد و آنرا ویران میکززد؛ ایزکوه نیروهوای امزیتوی
کردی و نیروهای مئ مخصو تر یم یافتۀ آمریکا و اارائیل جزو افتخارات حکومت کرد هئتزد؛ ایزکه خشونت بر انوان
در اط وایری وئتر یافته اات؛ ایزکه رهاران ایاای مئتقر در کو  ،رهاران نیروی پیشمروه ،به محض خرو صدام
اا کرداتان به شهر ها بروشتزد ،و ماشین دولتی آمادۀ حزب برث را در آزوو ورفتزود و داوتگا حکوموت زیرخوودی را بوه
حکومووت خووودی تاوودیل کردنوود؛ ایزکووه حکومووت کوورد اا همووان خمیورۀ حکومتهووای زیرکوورد اوواخته شوود ؛ ایزکووه اکاریوت مووردم
کرداتان ،مردم احمتکش و نیز قشرهای متواط و انان و جوانوان ،در شورایطی بئویار دشووار بئور میارنود و شوور ل یوه
وضع موجود همه جا شروک شد اات .نابد هیچیک اا ایزهوا را ندیود اموا هزگامیکوه در آزواا انودوی ایااوی و روشوزککری
کوتا خود میگکت مئ ه اص ی راقه اات نه م یوت و خوون و نوژاد ،تموام ایون لواقو را پویش بیزوی میکورد .او وجوود م وت و
مئ ۀ م ی را نکی نمی کرد اما تاکید میکرد که دو را متکاوت بورای حول ایون مئو ه در پویش ااوت و ایون را حول هوا راقواتی
هئتزد.
[ ]5برای متن ترکی و ترجمۀ فارای شرر «کورداتان» نگا کزید:
http://azernews.org/text.aspx?code=%20858
برای متن ترکی و ترجمۀ کردی شرر ،به یکی اا اایتهای ایرنگا کزید:
http://ruwange.blogspot.com/2010/05/blog-post_24.html
http://kurdishperspective.com/print.php?id=961
nooser=130&http://www.hawler.in/morew.php?id=1048
آقای یرقوب رروفچی ،خوانزدۀ آذربایجانی ،این شرر را در قال موایقائی اجرا کرد اات:
Turkish A song for Kurdistan in Azerbaijani
http://www.youtube.com/watch?v=ABTeRij99cE
[ ]2ل یرضا نابد  ،آذربایجان و مئ ۀ م ی ،چاپ تیرما  34 ،5412صکحه ،بدون محل چاپ و نام ناشر ،صص.34-41 .
[ ]4برای توضی مختصری در مورد «خاس و خون» نگا کزید:
“http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_and_soil ,Blood and soil,” Wikipedia
برای دیدن نمونۀ تا یغات ناایئتی پان ایرانیئت های امروای وااتکاد آنها اا اوااتیکا نگا کزید به:
/http://www.khakokhoon.blogspot.com
[ ]3برای ماا نگا کزید به نوشتۀ «پروفئور اهتابی با شزاختی که اا ل یرضا نابد داشت »....در
http://oxtay-turkce.blogspot.com/2007/01/blog-post.html
[ ]1اامالیل بشکچی ،جامره شزاس ترس ،اندوی ایاای و آکادمیک خود را وقف دفاک اا حن تریین ارنوشت خ ن کرد و براومیت شوزاختن نواوید م وت ارمزوی
کرد اات .او بخارر دفاک اا حقوق م ی کردها ،بارها به اتهام نقض «تمامیت ارضی» ترکیه و نقض اصل «تجزیه ناپذیری م ت ترس» محاکمه شد و به  551اا
اندان محکوم شد که هکد اا آنرا در فواصل مخت ف و در اندانهای مخت ف وذراند اات .برای ارالک بیشتر به این مزابع مراجره کزید:
"critic of Kemalism, and kurdologist ,Martin van Bruinessen , "Ismail Beşikçi: Turkish sociologist
http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/ismail_besikci.htm
Turkey: Four Case Studies; 4. Ismail Association for the Advancement of Science, “Scientists clash with the state in American
”,Besikci, Sociologist
http://shr.aaas.org/scws/cs4.htm
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آقای پان و احواالتش :
نوشته ای اا ل یرضا نابد
مهد آاادی آدیزه (تاریز) ،شمارە  ١٨ ، ٨٧٢١تیرماە [ ٨١٣١شمئی]

٦و٢

علیرضا نابدل
* دوران نژاد برتر،مذه و مرام برتر و  ...برای ابد اپری شدە اات
* "پان" ها هروز قادر نیئتزد ورهی اا کار م ل آایائی بگشایزد
اروپا برداا وذشتن بیئت اا هزوا نتوانئته اات خاررەء نزگین فاشی ئم را اا ذهن خود پاس کزد و هزوا وا و بیگا نکورت

خود را بصورت رمان ها ،نمایش ها و فی م ها نئات به درندەخوترین برتری جویوان تواریخ ابوراا میودارد .بوا وجوود ایون هومه
میدانزود که امپریوالیزم اروپوائی دیگوور هرووز نخواهود توانئوت لرواووک هوای توااەای اا نووک هیت وور را بوروی صوحزه بیواورد.
جوانان اروپائی دیگر هیچگا این نز را نخواهزد پذیرفت .اما اور تئ ط مجدد فاشیئم بر اروپا رویائی بویش نااشود،هزوا در
ایزطرف دنیا اوداورانی هئتزد که خی ی مای زد تخم ن و فاشیئم و پرو فاشیئم* در ذهن نوجوانان پر شور و پر انر ی آاویا و
آفریقا پراکزدە شود .این جوانها تا چشم باا میکززد ،خو د را اایر محرومیت های فوراوان مییابزود و کموی که بزروتور میشووند،
با حقاین ت خی آشزا[ئی] می یابزد ماال درمورد لق ماندوی ،لدم ڕشد ،ااترمار و .....
و " آقای پان**" در یک چزین ویر و داری ناوت خود را رواهر میکزود "هوم مویهن وراموی!" "نیاخواس" موا روای اا دریوای
مشرق تا دریای مغورب ادامه داشوته ااوت  .و نیاکوان موا بورای تادیو ااورای م ول پئوت مغ ووب تاایانههوائی اا چورم کروودن
میئاختهاند .هم میهن ورامی! حالت چشمان و بیزی تو نشان میدهد که صود در صود اا نوژاد پواس نیاکوان هئوتی ایورا بیزوی توو
لیزا شایه بیزی بزیانگزار امپراتوری ماات .برخیز با ما همدااتان شو توا م ول پئوتی را که خوو ،ابوان ،و فرهزو پ یودخود را
بر "نیاخاس" ما تحمیل کردەانود و ج ووی رشود نوژاد پواس موا را ورفتهانود  ،و مئو و تموام بودبختی هوای موا هئوتزد ،اا صوکحه
رواوار پاس کزیم"  ...ایرا بالشک نوبتی هم باشد نوبت ماات که حن توحش بگیوریم ،ااوترمار کزویم و صواح نوژاد برتور،
ابان برتور ،موذه و مورام برتور و پیشووای برتور باشویم :بودین ترتیو لقودەهای حقوارت را که توا دیوروا جزواه فوردی داشوت،
میخواهزد "م ی" کززد.
"آقای پان" همیشه قال اا هر چیز فکر "تجدید لهد بااتان" را پیش میکشد.اما نه واقریات تواریخی و جزاههوای انئوانی تواریخ
را .ب که دااتان ق دریها را تئ ط چماقداران قای هء خود را بر قاایل دیگور مطور میکزود.بورای آقوای پوان وجوود حوافظ هوا ،ابون
ایزاها ،پااوتورها ،ویکتورهوووو هوا ،و بتهوون هوا چیوز مهموی نیئوت.فقوط شواید بورای اثاوات "ناوو ذاتوی" قووم خوود اا چزوین
کئووانی نووام باوورد.همچزووین اا کشووتارهای داووتهجمری و چپوواولگری نئووات به م وول تحووت ااووارت و راقووات رنجدیوودە تواووط
امپراتوران قوم برتور( ماول کشوتار هوواداران موزدس) برزووان " ووشومالی یازیوان" و " اورکوبی دشومزان" یواد میشوود.اموروا
"پان های" آنارولی و همچزین یونان بر ار مئاله قاورس فریواد آاادی و تئواوی حقووق شوان ووو ف وک را کور میکزود و هور
کدام بککر "آااد کردن" برادران خود هئتزد .حوا آنوکه اا نظور هموین آقایوان رفتواریکه روی قورون و الصوار در امپراتووری
های یونان و لامان ی با م ل مغ وب و کوچک شدە اات  ،برحن و لادالنه بودە .آری این مئائل مهم نیئتزد .مئاله مهم مواال
برای "پان هوای ایرانوی" ایزئوت که خشاریارشوا در هجووم به یونوان (که می ونهوا نکور اا قاایول وحشوی و نویمه وحشوی را ل ویه
یونان تجهیز کردە بود) چزد بار دریا را شالق اد و جزس شالق او برام آرین های اصیل اا چرم کرودن بوودە ااوت یوا چورم
واو .همیزطور برای "پان های رومی" این مط مهم اات که بدانزد روم در لهد کدامیک اا امپراتووران خوود م ول شورق و
زرب را بهتر به انجیر کشیدە اات.
و ورنه میراث حافظ ها و ابن ایزاها ،داویزچی ها و بتهون و تئوایک ها برای پان هروز قابل بهرەبرداری نخواهد بود چون
اا ززلیات حافظ بهیچ وجه اندیشوه برتوری " آریون هوای ایرانوی" برنمیآیود و ابون اویزا و ذکریوای راای چیوزی بورای مزکووب
ااختن م ل پئت زیر ایرانی اختوراک نکردەانود .ااوتیکن تئووایک م وت خوود را بئویار دواوت میداشوت و اوالها بورای الوتالی
مدنیت و فرهز این م ت کوشیدە بود .اما مرتقد ناود که م ت او خمیرەای برتر اا اایر انئانها داشوته باشود و فاشیئوت هوای
ورزش را مجاا نمیدانئت که اایر م ت ها را ااویر کززود .تواثر او بحودی بوود که بوا همئور رفتزود و در دیوار زربوت انتحوار
کردند.
شوونیئت ها و پرو فاشیئت ها ضد مذه هم تشریف دارند .اما نه اا جهت ایزکه ماتریالیئت باشزد.خیر ب که ایدەآلیئت تور
اا پواپ هوم هئوتزد :ل وت مخالکوت ایزووان بوا موذه ایزئوتکه اوال جواذبه لقایود موذهای موانع اا آن میشوود که مرتقودین به مووذه
حرفهای آقای پان را وو کززد.
ثانیا آنچه مئیحیت یا ااالم ری قرون متمادی تر یم دادە اات ،بهیچ وجه با حرفهای برتری جویان تز بین اااوار نیئت و
حرفهای آقای پان در ایزمورد کامال بااوشت به دوران کیزههای قای های و نولی ارتجاک محئوب میشود .چوراکه "پوان هوای"
ایزطرف کو یک چیز میگویزد و "پان های" آنطرف کو چیز دیگر؛ هر کدام فریاد برتری ایل خود را ار میدهزد و بدیزئوان
امین وزجایش بیش اا یک "پان" را ندارد .و هروز دو "پان" الاقل بر یک قارە نمی وزجزد.
در صورتیکه اا نظر جهان بیزی ااالم یا ناایونالیئت های مترقی قرن بیئتم ،م ل و قاایل درویش هائی هئتزد که برلرصه
خاس بخوبی میگزجزد.ایرا هیچیک را ادلای برتری نیئوت ب وکه همگوی میخواهزود در شورایط مئواوی و برابر،بورادروار در
کزار یکدیگر اندوی کززد .بدیزئان شوونیئت ها و پرو فاشیئت ها هروز قادر نیئتزد یوک ت ووری لموومی در مئوائل مورتاط
به تاریخ داشته باشزد  .اا نظر پانهای ایرانی خشایارشا یک پیغمار بود در حالیکه ااکزدر "وجئته" و م رون شمردە میشود.
اا نظر پان های یونانی درات برلکس .در صورتیکه اا نظر انئان های روشن بین قرن بیئوتم ،تموام فواتحین جهوان را بایود
با یک مریار ازجید .فکر تئ ط بر م ل دیگر همیشه ناپئزدبودە اات و دفاک در مقابل مهاجم یوک لمول شوریف و نجیو  .پوس
جهانگشایان هروز در خور اتایش نیئتزد .خوا متر ن به قای هء ما بودە باشزد و خوا قاایل دیگر.

باری ،پان لربیئت ها ،پان ایرانیئت ها و پان تورکیئت ها و پان های دیگر اا ایون قایول هرووز قوادر نیئوتزد ورهوی اا کوار
م ل آایائی بگشایزد .ایزان ازگریزەهائی هئتزد بر مئیر وردونه تاریخ و لرواکهائی هئتزد که خیمهش بااان رواووار در
برضی شرایط مئالد روی صحزه میآورند .حا آنکه تاریخ نه بر خیمه ش بااان ابقاء خواهد کرد و نه بر لرواکهایشوان.
اما در ایران متااکانه مئاله تزها به " پان های راومی" خوتم نمیشوود ب وکه بقایوای انووالی اا شوونیئوم و ناایونالیئوم افراروی
مئخ شدە ،در بئیاری اا ش ون اجتمالی ما اثر وذاشته اات بخصو در فرهز این اثر ،باراتر اات.
در کتابهوای راومی موا به " لورب اواومار خووار" اشوارە میشوود و در واقوع بایود وکوت قئومتی اا هوم ورزوان موا اا اواوومار
خوارانزد! همیزطوور مطالو کتو دراوی موا در موورد اوایر والیوات هوم از و برااواس ررافکرهوای فووق الوذکر ااوت .ایون
موضوک به دلقک های بیئوادی مال ابراهیم صکائی نام امکان میدهد که بیایزد و ماال اوتار خوان را انکوار کززود (به مقوالهایکه
آقای بیت ەللا جمالی در مهد آاادی در همین امیزه نوشته بودند مراجره کزید)
============
• پرو :هواخوا
** پان :در لغت بمرزی همه میااشد که در مورد اام برضی اا مکت های ایاای ف ئکی بصورت پیشوند بکار رفته ااوت" .پوان ااالمیئوم" هوم اا
همین نوک ااامی اات که مرحوم دهخدا در لغتزامها مقابل آن چزین نوشته" " لقیدەء اتحاد ااالمی که ایااتمداران اروپا االهای دراا با آن ک مه
بی مکهوم اروپا را تراانیدە و بزام رفع آن انواک ر م ها و تردیها و تجاواات زاصاانه را در مشرق مرتک شدند.
خویشتن نقش دیو میکردند
پس ابیحش زریو میکردند ".

