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  پيشگفتار
  

حدود يكصد سال است كه نام آذربايجان بعنوان يك واحد سياسي و 
حكومتي در منابع و مطبوعات بر سر زبان ها پديد آمده است. تاكنون كتابها و 

به زبان هاي  مقاله هاي بسياري در تصحيح اين اشتباه عمدي عده اي بربرتبار
  گوناگون چاپ منتشر شده است.

گذاردن نام آذربايجان بر سرزمين آلبانياي قفقاز كه در سده هاي اخير 
اران و شيروان نام داشت سبب انحرافها و تشويشهايي در بررسي تاريخ اين 
بخش از قفقاز گرديد. برخي از سران دولت ها با انگيزه هاي سياسي 

گرفتند تا براي مردم آلبانياي قفقاز (از اين نظر نويسندگاني را به خدمت 
آلبانياي قفقاز مي نويسم كه با كشور آلباني در اروپا اشتباه نشود) تاريخي جعل 

كشوري پديد آوردند كه مغرضانه آذربايجان نام يافته، در حاليكه اين  و كنند
پيش از  منطقه هيچ ارتباطي با استان آذربايجان ايران ندارد و در طول تاريخ

  هرگز نام آذربايجان براي آن بكار نرفته است.  1918ژوئن 
امروز، جعل تاريخ در بسياري از نقاط گيتي تسري يافته است. پان 

تالش خواهيم كرد تاريخ  دفترتركيست ها، از شاخص ترين آنها هستند. در اين 
  يم.و جغرافيا و فرهنگ اران يا آلبانياي قفقاز را به اجمال ارائه نماي
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  منابع تاريخي
  

يا آلبانياي قفقاز (به ارمني آغوانك) منابعي  در  ان يا آراندر باره ار
   :دست است كه در اينجا به اختصار ارائه مي شود

   :منابع ارمني -1
نه تنها  منابع تاريخ و فرهنگتاريخنگاري ارمني يكي از غني ترين 

بشمار مي  نزديك همسايه يا دور وبراي ارمنيان كه براي اقوام و ملل 
ان منابع زير شايان يادآوري است:رود. در باره ار  

-تاريخ ارمنيان، مم. 5خورناتسي (موسي خورني) سده  سوس  
اثر آنانيا شيراكاتسي دانشمند » جهان نما«يا » سويتستآشخارا«-

  م.7ارمني سده 
  م.5تاريخ ارمنيان، تاليف پاوستوس بوزاند. سده -
  م. 5يف كوريون. سده تذكره ماشتوتس، تال-

ان نيز الفبايي (مسروپ ماشتوتس مخترع الفباي ارمني، براي قوم ار
  اختراع كرد).

  .5تاريخ جنگ وارتان، يغيشه. سده -
  .5تاريخ ارمنيان، غازار پارپتسي. سده -
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  .7و6تاريخ ارمنيان، سبئوس. سده -
-تاريخ اران، م7. سده كاغانكاتواتسيس وس.  
  .7-8). سده Ghevondتاريخ، غوند(-
  .9-10تاريخ ارمنيان. هوانس دراسخاناكرتسي. سده -
  .13تاريخ سيساكان، استپان اربليان. سده-
  .اسقف اوختانستاريخ ارمنيان، -
  .  10-11تاريخ جهان، استپان تارونتسي. آسوغيك سده -
  .13تاريخ ارمنيان، گراگوس گانزاكتسي. سده -
  .آيريوانتسيوقايعنگاري، مخيتار -
  تاريخ خاندان آرزوني، توما آرزروني.-
  تاريخ ارمنيان، آگاتانگغوس.-
  وقايعنگاري، ماتوس اورهايتسي.-
  ، مخيتار آنتسي.ديوان گيتي-
  تاريخ تارون، هوهان ماميكنيان.-
  تاريخ، ساموئل آنتسي.-
  

  منابع يوناني و التين: -2
  جغرافيا، استرابون. سده اول پيش از ميالد. -
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  ميالدي. 2. سده سيونديرافيا، غج-
  رافي نگار و مورخ سده نخست ميالدي.غنيوس. جيپل-

  اراتوستس--
  پوسيدونيوس-
  پارتوكلس-
  ينيتوپانس مليئت-
  دنيوس-
  مترو دوروس اسكسي-
  كراتسيهيپس-
  پلوتارخ-
  گايوس وليوس پاتركولوس-
  آپيانوس-
  پوبليوس كرنليوس تاكيتوس-
  ديون كاسيوس-
  

  نابعمنابع عربي، و ساير م -3
  دان، ابن فقيهلالب-
  صوراالرض، ابن حدقل-
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  معجم البلدان، ياقوت حموي-
  تقويم البلدان، ابوالفدا-
  نزهه القلوب، حمداهللا مستوفي-
  تاريخ عالم آراي عباسي، اسكندر بيگ منشي-
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  در باره آرانيان
  

26ان يا آران يا آلبانيا از طوايفي كه به به نوشته استرابون اهالي ار 
مختلف قفقازي صحبت مي كردند تشكيل شده بود. برخي از اين طوايف زبان 

ها، نارها، سوده ها، موغها، ساكاسيگعبارت بودند از اودي ها (يا اوتي ها)، گار
اكها، قلي ها، لق ها. هرودوت نيز اقوام ساكن منطقه بها، آناركماردها، آريا

اين سه  كه احتماالً مي داند.» اوتي«و » كاسپيان«، »ميك ها«شرق قفقاز را 
  قبيله هسته اصلي ساكنان آلبانياي باستان را تشكيل مي دادند.

پديد آمده كه نام ديگر نژاد » آر«به نظر احمد كسروي آران از واژه 
  .1يا همان تيره آريايي است» اير«بزرگ 

است كه ارانيان در ادبيات باستاني ارمني بصورت قوم  هقابل توج
و بعدها مورخان ارمني آن را بصورت آغوانك (به معني  2ندثبت شده ا» آالن«

، رآغوان ها يا آلباني ها يا سرزمين آالن) يا آلوانك بكار برده اند. مي دانيم كه 
، قابل تبديل به يكديگرند لذا آالن به آران، آغان يا آغوان به آغوانك غ، ل

  .تبديل مي شوند
                                                           

  .255-257. ص 1357احمد كسروي. شهرياران گمنام. چاپ پنجم، تهران:  - ١
  .112-116. ص 1990تاريخ ارمنيان. موسس خورناتسي (موسي خورني). ايروان:  - ٢
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بوميان نخستين آران  احمد كسروي هم همين نظر را دارد و معتقد است
دانشمند  داست. بارتول» اير«نام داشته اند كه نام ديگري از نژاد » آر«يا » آل«

شوروي و نيكوغايوس (نيكالي) مار دانشمند گرجي شوروي معتقدند كه آران 
و آالن از يكديگر جدا بوده اند آنها آالنها را از نژاد ايراني و آرانها را از اقوام 

د. به نظر ما حداقل با توجه به نام هاي قيد شده (بدون در نظر شمرده ان يافثي
گرفتن ويژگي هاي مردمشناسي آنها كه اطالعات چنداني در دست نيست) اين 

نام و نامهاي  ونظريه منطقي بنظر نمي رسد. با توجه به سير تكاملي زباني اين د
به » و«و » ب«ارمني اين قوم همه يك ريشه دارند. مي دانيم در زبانشناسي 

   لذا : 1يكديگر تبديل مي شوند
  به آغوان (ارمني)و آلبان به آلوان  -
 آران يا اران و ر تشديد مي يابد، ف و ذبا ح وآلوان به آروان  -

  بدست مي آيد.
در هر حال همه اين نام ها آران/آالن/اران/الوان/آغوان/آلبانيا يكي 

  هستند.
وهشهاي بسيار عميق در دانشمندان تاريخ در ارمنستان شوروي پژ

مله قوم هاي ساكن در قفقاز در زمان باستان جخصوص تاريخ اقوام مختلف از 
انجام داده اند. يكي از آنان شادروان سورن يرميان عضو آكادمي علوم 
                                                           

  .202-221. ص 1355. تهران: 1محمد تقي بهار ملك الشعرا، سبك شناسي. چاپ چهارم، جلد  - ١
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چاپ شد،  1939ارمنستان است. او در تاريخ دو جلدي شوروي كه در سال 
دم آن از زمان هاي قديم تا سده براي اولين بار تاريخ آغوانك يا آران و مر

جلدهاي دوم و سوم تاريخ ، بيستم ارائه نموده است. بعدها اين بخش از كتاب 
. اين اثر آكادميسين سورن يرميان اساس 1چند جلدي ملل شوروي را تشكيل داد

و پايه پژوهش در باره تاريخ آلبانيا (آران/اران/آغوانك/آالن) را تشكيل مي 
  دهد.

را منتشر نمود » اطلس«اثر ديگر خود  1952در سال  سورن يرميان
كه براي اولين بار در تاريخ تاريخنگاري شوروي مرزهاي سرزمين آلبانيا ترسيم 

» ارمنستان بر اساس جهان نماي آنانيا شيراكاتسي«شده است. مرزهاي آلبانيا در 
ب به اين كتا مفصل منضم. اميدواريم روزي نقشه 2به روشني مشخص شده اند

  را به فارسي ترجمه نموده در اختيار پژوهندگان فارسي زبان قرار دهيم. 
سورن يرميان بيش از بيست پژوهش در باره تاريخ سياسي، اجتماعي ، 

  .3رافياي اران انجام داده استغاقتصادي و ج
» درباره ادبيات سرزمين آران«آ. مناساكانيان اثر خود  1966در سال 

ره خط و كتابت و ادبيات قوم آران، مسايل قومي . او در با4را چاپ كرد

                                                           
1 - Istoria ccp, … m. 1958. 

  .1963ايروان: ». ارمنستان بر پايه جهان نماي شيراكاتسي«سورن يرميان.  - ٢
  . 42-82. ص 1984سورن يرميان. زندگي و آثار. ايروان:  - ٣
  . 1966آ. مناساكانيان. در خصوص مسايل ادبي سرزمين آران. ايروان:  - ٤
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پژوهش بسيار عميقي صورت مي دهد. اين اولين اثر پژوهشي است كه 
  ا تجزيه و تحليل مي كند. روط به اران باشتباهات تاريخي مر

برگ هايي از تاريخ سرزمينهاي «رزش مي توان ااز آثار پژوهشي با 
  . 1اد نموداثر باگرات اولوبابيان را ي» شرقي ارمن

آ. هاكوپيان در اثر خود كه به زبان روسي منتشر شده است واژه 
  آلبانيا را تجزيه و تحليل مي كند.

برخي به اصطالح تاريخدانان  ،در كنار پژوهشگران ارمني و اروپايي
ترك و آذري (در جمهوري قالبي آذربايجان) مطالبي نوشته اند كه در جعل و 

نمي توان قلمداد  گويي چيزي ديگريرا غير از ياوه  انحراف تاريخ هستند. اينها
كرد. دانشندان بزرگ ايراني چون احمد كسروي، اسماعيل رايين و پروفسور 

عدم اطاله عنايت اهللا رضا و ديگران پاسخ اين جعليات تاريخ را داده اند. براي 
  . ٢نظر خوانندگان را به مطالعه آثار اينان جلب مي كنيم كالم

                                                           
  .1981ايروان: ». يخ سرزمينهاي شرقي ارمنبرگ هايي از تار«باگرات اولوبابيان.  - ١
  ، و ديگر آثار او. 1357احمد كسروي. شهرياران گمنام. تهران:  - ٢

  .  1360عنايت اهللا رضا، آذربايجان و اران. چاپ اول. تهران: 
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  هي به تاريخ آلبانيانگا
  

به  وسپئومپواژه آلبانيا نخستين بار توسط استرابون پس از لشكركشي 
كار رفت. ليكن استرابون اين واژه را ريشه شناسي نمي كند. اين كار ه قفقاز ب

توسط مولفان كالسيك بعدي انجام شده است. گروهي از اين مولفان ريشه واژه 
دانسته اند و اهالي آلبانيا را » سفيد«به معني  albusآلبانيا را در التين بصورت 

 ايسيگون نيكيه اياز اينگونه مولفان بايد  داراي موهاي سفيد مي شناختند. 
(سده نخست ميالدي)، آوليوس هليوس (سده دوم ميالدي)، ژوليوس سولين 

را ريشه آلبانيا دانسته  albusم.) مولفان بعدي نيز با پذيرش اين تعبير  4(سده 
  نام نهاده اند. » سرزمين سفيدها«ن كشور را اي

ليكن نگارندگاني چون ك. شاهنازاريان، سن مارتين، اي. شوين، 
) در مقاله تاريخ داغستان در دانشنامه بريتانيكا Treverنيكالي مار، ك. ترور (

است و آلبانيا را » كوه«دانسته اند كه به معني   albيا alpريشه واژه آلبانيا را 
كما اينكه داغستان نيز به همين معني  1ي سرزمين كوهستاني بر شمرده اندبه معن

  است زيرا داغ در زبان تركي به معني كوه است. 

                                                           
  .42-43. ص 1860ك. شاهنازاريان. تاريخ آغوانك. پاريس:  - ١
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پژوهش هاي بعدي نشان داد كه تئوري اخير مبناي درستي نداشت. 
منتسب مي كند. دانشمندان دوره هاي » هال«يوسيفوف ريشه آلبانيا را به قوم 

م سرزمين ها و مردمان قفقاز از دگرگوني نامهاي محلي اخير معتقدند كه نا
  حادث شده اند. 

اين سرزمين در منابع باستاني ارمني بصورت آغوانك و آالن آمده و 
، »آلو«موسي خورني پدر تاريخنگاري ارمني ريشه آن را در واژه ارمني 

را  مي داند. او نام اين سرزمين» خوشمزه«، »شيرين«، »نيكو«به معني » آغو«
به رفتار و منش نيكو و دلنشين سيساك فرزند هايك ناهاپت پدر افسانه اي ملت 

  .1ارمني نسبت مي دهد
) نيز همين نظر Movses Kaghankatvatsiموسس كاغانكاتواتسي(

يد مي كند گرچه او آران دلير را كه از اخالف  سيساك بود يخورني را تا
الش شاه اشكاني به بزيرا او توسط  منشاء اين نامگذاري براي آلبانيا مي داند.

  .2ين شده بودفرمانده و فرماندار اين سرزمين تعيعنوان 
  

                                                           
  . 72-77. ص 1990. ايروان: 8فصل موسي خورني. تاريخ ارمنيان، كتاب دوم،  - ١
  .5. ص 1969موسس كاغانكاتواتسي. تاريخ سرزمين آغوانك. ايروان:  - ٢
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  ) تاريخ موسي خورني 10-9يك برگ از نسخه خطي (سده 
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يا Աղուանքبنابراين آغوانك (در زبان قديم ارمني بصورت 
است كه بخش نخست به معني نيك  آنك+  آغوآغوانك) متشكل از دو بخش 

بود (بر اساس ويژگي هاي زبان شناسي  )եանքخش دوم در اصل يانك(و و ب
در زبان ارمني يك  وزبان ارمني كه بحث آن خارج از حوصله اين مقاله است) 

پسوند جمع است كه تشكيل نام خانوادگي و زيستگاه را مي دهد لذا آغوانك 
-يونانيبه معني زيستگاه يا مردم سرزمين نيكو است. در نتيجه ريشه شناسي 

رومي و اروپايي براي اين نام بي پايه است. نام هاي ديگر كه توسط اقوام 
ديگر براي اين سرزمين و مردم بكار رفته اند از جمله آران، اران، آلبانيا چنانكه 

  آغوانك بدين صورت در آمده اند.   پيشتر نشان داديم در اثر تحول هاي
ناشي مي شود با نظريه  نظريه ما در اين خصوص كه از نظريه خورني

  مرحوم احمد كسروي تطابق دارد.
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آلبانيا در سده اول پيش از ميالد تا سده پنجم  مرزهاي جغرافيايي
  ميالدي

بنا به نوشته مولفان يوناني و رومي در اين دوره آلبانيا سرزميني بود 
رب سرمت ها، از غدر شرق قفقاز كه از جنوب با ارمنستان، از شمال با سرزمين 

مرز بود و در شرق آن درياي خزر قرار داشته است. آنچه كه از  بري هميبا ا
نوشته هاي مولفان باستان مي توان به آن دست يافت اين است كه رود كُر 

  (كورا) مرز ميان آلبانيا و ارمنستان بود. 

  
  نقشه آلبانيا

 ارمنستان آلبانيا

ی خزر  در

 امپراتوری روم

 ايربی

 ايران
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 1»ه...تا دو رود ارس و كر است در ارمني آذربايجانحد «

پس چنانكه مشاهده مي شود ابن فقيه رود ارس را مرز آذربايجان دانسته 
هيچگاه نام آذربايجان بر  شمال رود ارساست. بدين روال معلوم مي شود كه 

  اران نهاده نشده است.
ميالدي  1890در دايره المعارف روسي كه چاپ و انتشار آن از سال 

پايتخت امپراتوري روسيه و آغاز گرديد و در شهرهاي سن پترزبورگ 
  :اليپزيك آلمان به چاپ رسيد زير عنوان آلبانيا چنين آمده است

آلبانيا نام باستاني سرزميني است در شرق و جنوب قفقاز ميان درياي «
سياه و درياي خزر، در شمال ارمنستان كه رود كُر مرز آن بوده ساكنان اين 

  ».غستان هستندسرزمين همان مردم شيروان كنوني و جنوب دا

 
                                                           

  .139. ص 1349ابن فقيه. ترجمه مختصر البلدان. تهران  - ١
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ارانيان در ميان درياهاي ايبريان (سياه) و كاسپين «به نوشته استرابون: 

(خزر) زندگي مي كند. در شرق سرزمين آنها به دريا ختم مي شد و در غرب با 
  .1»ايبريان. در شمال كوه هاي قفقاز و در جنوب با ارمنستان همسايه بودند

آلبانيا تا آنجا كشيده مي شد كه  به نوشته استرابون مرز ارمنستان و
 .2آب رود كر و آراكس يا ارس به درياي كاسپين يا خزر ريخته مي شد

اثر آنانيا شيراكاتسي » جهان نما«يا » شخاراتسويتس آ«بر اساس 
  :3بخش بود 11ميالدي آلبانيا داراي  7دانشمند ارمني سده 

                                                           
  . فصل اول.11استرابون. كتاب  - ١
  .5. فصل اول، شماره11همانجا. كتاب  - ٢
  .290-291 . ص1979آنانيا شيراكاتسي. ايروان:  - ٣
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  Kheniيا خني Yeghniيغني  -1
  Kambechanكامبچان -2
  Beghبغ -3
  Shakiشاكي يا شكي-4
  Getaruگتارو -5
  Khoghmazخوغماز -6
  Geghavuگغاوو -7
  Hambasiهامباسي -8
  Vostani marzpanمرزبانيا وستاني  Kapaghakكاپاغاك  -9

  Kaladzorيا كاالزور kaghadashtكاغاداشت -10
  Hejeriيا هجري Dashti-bazkanداشت بازكان  -11

مين كشور آسيا آلبانيا بود يعني آغوانك -21«به نوشته شيراكاتسي: 
هم مرز بود و تا  سرمتي قفقازكه در شرق گرجستان قرار داشت. با كوه هاي 

مرز ارمنستان يعني حوالي رود كر امتداد داشت. گرچه سرزمين ميان اينجا تا 
رود كر از ارمنستان گرفته شده است. ليكن، با اين حال ما سرزمين آلبانيا را كه 
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رود بزرگ كر و كوه هاي قفقاز واقع است تشريح خواهيم نمود. و اينان ميان 
 . 1»هستند...

 

 
  آلبانيا در منابع ارمني

  

بيست ناحيه و دهستان نيز در قلمرو آلبانيا واقع هستند «و سپس ادامه مي دهد: 
پارنس، -كه از ارمنستان گرفته شده اند و آنها اينانند: شاهاشن، گادمان، كراتي

                                                           
  .290همانجا. ص  - ١
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پارسيان، كونك -روتستاك، روت-كوستاك، وت-، آغوي، توركوغت
گونيك، يبزرگ، ايرانيك بزرگ، پيانك، هارچالنك، پارسكانك، موخانك، وا

هاباند كوچك يا سيساكاني كوستاك، وستستاك، بردازور، تري، آران رود تا 
  . 1»نقطه تالقي ارس و كر

  

  
  

بانيا مطالبي نوشته اند تاريخنگاران ديگر ارمني نيز در باره جغرافياي آل
) و ديگران. با اين حال بهترين و دقيق ترين 5از جمله پاوستوس بوزاند (سده 

  .2تعريف را آنانيا شيراكاتسي ارائه كرده است

                                                           
  .291همانجا. ص  - ١
مادر آينده نزديك ترجمه دقيق و كامل جغرافياي آنانيا شيراكاتسي را به فارسي ارائه خواهيم داد  - ٢
  دانشمند آلماني را در آن تصحيح خواهيم نمود. اشتباهات ماركوارتو 



      باغداسارياناديك                             25          اران، آذربايجان جنايت و توسعه طلبي         

  
  م. 451آلبانيا در جريان جنگ ارمنيان با يزدگرد دوم ساساني در 

  

 راكه مرز شمالي آلبانيا  از يادداشتهاي مورخان ارمني چنين بر مي آيد             
تشكيل نمي دادند بلكه بخشي از آنها با اين سرزمين  بطور كامل كوه هاي قفقاز

  همسايه بود و آن تنها بخش جنوبي كوه هاي قفقاز بود.
در نزد تاريخنگاران اين نظريه نادرست رايج است كه سرزمينهاي 

اتويتس به اين امر اشاره منطبق بوده اند. ما در ارائه آشخار ماساژتو  آلبانيا 
مفصل تري خواهيم داشت. در تاريخ يك نادرستي ديگر نيز در مورد شمول 
استان هاي اوتيك و آرتساخ در آلبانيا است در حالي كه اينان بعنوان بخشي از 

گانه ارمنستان با آلبانيا همسايه  15ارمنستان بزرگ و دو استان از استان هاي 
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بع ارمني آمده است كه اين استان ها با آلبانيا همسايه بودند. در بسياري از منا
  بوده اند. 
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ارمنيان بومي استان هاي اوتيك و آرتساخ به لهجه اي از ارمني سخن مي گفتند 
كه به لهجه آرتساخي مشهور است و نه تنها ارمنيان اين استانها بلكه برخي 

  .1خن مي گفتندنواحي و مناطق همسايه از جمله آلبانيا نيز بدان لهجه س
آلبانيا به عنوان سرزمين شرقي ارمنستان روابط تنگاتنگي با ساير نقاط 

مسيحيت به عنوان دين رسمي  301ارمنستان داشت. هنگامي كه در سال 
هب در آلبانيا بعنوان بخش تفكيك ذاين م ،ارمنستان پذيرفته و اعالم گرديد

بنيان نهاده شد و زماني كه ناپدير از ارمنستان پذيرفته شد و كليساي آغوانك 
م.) و مدارسي در نقاط 405مسروپ ماشتوتس الفباي ارمني را پديد آورد (

مختلف ارمنستان تاسيس نمود تا كودكان را با خط و كتابت جديد آشنا سازد، 
در آلبانيا يا آغوانك يا سرزمين هاي شرقي ارمنستان نيز چنين مدارسي تاسيس 

ت بود كه ساكنان آلبانيا به زبان ارمني سخن مي نمود و اين تنها به اين عل
  گفتند.

                                                           
  .54-107. ص 1981ي شرقي ارمن. ايروان: باگرات اولوبابيان. گوشه هايي از تاريخ سرزمين ها - ١
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  اقوام و مردمان آلبانيا
  تاريخ زندگي و اعتقادات آنان

  
ك عنصري نبودند بلكه از آميزش بيش از بيست تمردم ساكن آلبانيا  

ي، سياسي و فرهنگي اقتصادند. قديمي ترين مركز ه بودقوم مختلف پديد آمد
ي شهري با بود. در اينجا جوامع باستانAvtaran  تارانجلگه آوآران  اي آلبانيا

نظام  پيش از ميالدضمالل جامعه هلنيستي ا مركزيت كاپاغاك تشكيل گرديد. با
اد قومي در سده نخست پيش از حطايفه و ات 26طبقاتي تشكيل گرديد. بر پايه 

ميالد حكومت برده داري پادشاهي آران تشكيل شد. اين اتحاد قومي با 
رداري از مناسبات بسيار نزديك با ارمنستان، تحت تاثير شديد سياسي و برخو

 22،000پياده نظام و 62،000فرهنگي آن قرار داشت. سپاه سلطنتي آلبانيا (
سواره نظام) با شكل و تشكالت خود مانند سپاه ارمنستان بود. آنها در قالب سپاه 

) Oruyzجنگيدند. اُرويز( عظيم تيگران بزرگ پادشاه ارمنستان در برابر روميان
پ.م. در برابر سپاه پومپئوس نبرد كرد و باعث تلفات 65پادشاه آلبانيا در سال 

بسياري در سپاه دشمن گرديد. ليكن بعدها مجبور شد پيمان صلح با پومپئوس 
  د.يهم پيمانان او در آ در جرگهمنعقد كند و 
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ركشي كرد پيش از ميالد به آران لشك 36كونديوس كراسوس در سال 
پ. م.  65) پادشاه اين سرزمين را مجبور به رعايت پيمان سال Zobiraو زوبيرا(

. م. در ارمنستان بزرگ اين سرزمين نيز پ 20نمود. در اثر قيام بزرگ سال 
  استقالل يافت.

در  در سده نخست و نيمه سده دوم ميالدي پادشاهي اشكاني ماساژت
. برخالف بر پا بودپايتخت آن  انبه عنو )Choghشهر چوغ ( با غرب آران

تقل از اشكانيان ايران سخاندان اشكاني ارمنستان كه تالش مي كرد خود را م
تحت تاثير سياسي  هارم ميالدي به بعد معموالًچاشكانيان آران از سده  ،نگاه دارد

در بار ايران بودند و به تحريك آن گهگاه در مناطق نزديك مرزهاي ارمنستان 
) و Sanesanش مي زدند. ليكن اقدامات شاهان آران يعني سانسان (دست به شور

دين  370) قرين موفقيت نمي گردد. پادشاه اورناير در دهه Urnayrاورناير(
) كه مناسبات Yesvaghenمسيحي را پذيرفت و يكي از جانشينان او يسواغن (

باي بسيار دوستانه اي با ارمنستان داشت رسالت مسروپ ماشتوتس مبدع الف
  ارمني را پذيرفت و به او در تدوين كتابت آراني ياري داد.

م. دولت 387پس از تقسيم ارمنستان بزرگ ميان روم و ايران در سال 
) ارمنستان شرقي Utik) و اوتيك (Artsakhجبار ساساني استان هاي آرتساخ (

مفهوم  را تشكيل داد. از آن پس نام آران» مرزباني آران«را به آران پيوند داده 
  سياسي پيدا نمود.  -جغرافياي
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اين مرزباني تا يورش تازيان پابرهنه به حيات خود ادامه داد. اين 
مرزباني سرزميني متشكل از اقوام گوناگون بود. خاندان هاي حكمران و 
فئودال ارمني معروف به ناخارارها با تكيه بر ارمنيان اين سرزمين زندگي و 

  ره مي كردند. امور داخلي مرزباني را ادا
-636شهر كاپاغاك پايتخت مرزباني بود. در سالهاي  م.462تا سال 

شهر پيروز آباد يا پارتاو يا پرتوه پايتخت و مركز اين سرزمين گرديد. در  462
 "نخستين حاكم"گريگور (از خاندان مهرانيان) -شخصي به نام واراز 636سال 

زيان تبديل به كارگزاران آنان آران گرديد. خاندان مهرانيان پس از چيرگي تا
شده سرزمين آنان به نايب السلطنه  لحمضمحكمراني آنان  706شدند و در سال 

 9يا ارمينه پيوست. حكمرانان ارمني آرتساخ و اوتيك تا اواخر سده » آرمنيا«
  به موجوديت خود ادامه دادند و از اين زمان به پادشاهي باگراتوني پيوستند.  .م

مرزباني، قلمرو پيشين پادشاهي آران در منابع ارمني  بر خالف آران
ياد مي شود. حكمراني هاي ارمني در قلمرو آران از » آران اصلي«بصورت 

جمله پادشاهي محلي آرانشاهيان يا آرانشاهيك ها موجوديت خود را حفظ 
  .كردند

در سده پنجم اقوام خزر اغلب به قفقاز حمله مي كردند لذا خسرو 
م.) نواحي ساحلي چوغ، در بند و مناطقي از 531-579ول (انوشيروان ا

  داغستان جنوبي را تصرف كرد و برج و بارو هايي در مرزهاي دربند بنا نمود. 
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به كمك ساسانيان روساي طوايف آن مناطق كه توسط مورخان ارمني 
خوانده شده اند، قلمرو » شاه«چون يغيشه، پاوستوس بوزاند و ديگران 

تحكيم بخشيدند. واچه دوم شاه سلسله آرانشاهيك يا  حكومتي خود را
  آرانشاهيان، شهر پارتاو را بعنوان پايتخت بنا نمود. 

در آمد. واحدهاي نظامي » ارمينه«پس از تسلط تازيان آران جزو 
سلمان از سوي تازيان مهاجم در پارتاو، چوغ و مبرخي طوايف كوچ نشين 

  شاماخي اسكان گزيدند.
خالفت  809-937يان (بابك خرم دين) در سالهاي هنگام قيام خرم

تازي نفوذ خود را در اين ناحيه از دست داد. پس از فرو نشاندن آتش قيام و 
بطريق «سمبات حاكم خاچن در آرتساخ با لقب  -)، سهل873دستگيري بابك (

صاحب آران شد. بعدها بتدريج حكمراني هاي محلي گديچ، » الران
سويس و گاردمان بر پا شدند. در نيمه دوم سده نهم وقتي بلوكان(بايالكان)، پار

كه حكومت در حال اضمحالل خلفا پادشاهي باگراتونيان ارمنستان را به رسميت 
مال، باپالكان، ديزاك وارد ردسوس، گايشناخت، حكومت هاي خاچن، پار

هامام نوه سمبات آرانشاه مرزهاي حكومت  –گريگور  .قلمرو ارمنستان شدند
ا در شمال به كوه هاي قفقاز گسترش داد و سرزمينهاي شاكي (شكي) و خود ر

» شاه آران«خود را  893زاناراتس را ضميمه حكومت خود ساخت و در سال 
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 و ناميد. در سده دهم ميالدي پادشاهي باگراتوني در شيراك قلمرو آرتساخ
  اوتيك را ضميمه قلمرو خود نمود. 

او چند تكه شد. از رودكر تا  هامام پادشاهي -پس از مرگ گريگور
سوادا فرزند -سوس به ساهاكيبا مركز پار مراومناطق جنوب تا كوه هاي 

هامام رسيد. اين پادشاهي بعنوان يكي از توابع پادشاهي باگراتوني  -گريگور
ه (فيليپه) فرزند گريگور توسط امير پو تا قتل خائنانه پيلي 11آني تا نيمه سده 

  م يافت. اگنجه دو
كيان در يپس از آن در تعلق سلسله حكمراني كيور» پادشاه آران«ب لق

در  897 -950هامام در سالهاي  -نوه گريگور آترنرسهلُري  قرار مي گيرد. 
-حكومت كرد. پس از او سوادا» پادشاه آران«با لقب  رود كرآنسوي 

) با باگراتونيان گرجستان هم پيمان گرديد و به مكتب 950-960ايشخانيك (
  دوني گرويد. سالخ

داويت شينارار (داويت سازنده) اين پادشاهي را  1104بعدها در سال 
به گرجستان منظم نمود. بقاهاي خلفاي تازي كماكان در امير نشين هاي پارتاو و 

ويران گرديد و گنجه توانست به  944و  913گنجه باقي ماندند. پارتاو در سال 
شداديان كرد تبار رونق يافت. در آن حيات خود ادامه داده در سايه حكومت 

بخش از آران كه از رود كر بسوي شمال شرق قرار داشتند، امير شماخي 
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مت خودرا تا باكو، در بند گسترش داد و پادشاهي شيروانشاهيان را تاسيس وحك
  نمود.

دشت هاي اين  ، بعدها بتدريج حاكمان شداديان و ديگر امراي مسلمان
حمالت تركان م.  11رف كردند. از نيمه هاي سده سرزمين و آرتساخ را تص

سلجوقي آغاز گرديد و مهاجرت اقوام كوچ نشين ترك از آسياي ميانه به اين 
سرزمين گسترش يافت و دشت هاي سبز ميان رودهاي ارس و كر چراگاه هاي 

  مطلوب آنان گرديد.
حمالت و لشكركشي هاي تركان سلجوقي و سپس تاتارها و مغوالن 

ز پيشرفت و رونق اين سرزمين گرديد و بافت جمعيتي و قومي اوتيك را مانع ا
تركمان آسياي ميانه بتدريج بر اين سرزمين چيره شدند -تغيير داد. اقوام آغوز

و نام آران يا آوانك تنها بر پيشاني حوزه كليسايي گانزاسار بعنوان مركز 
  .معنوي و روحاني حكومت هاي محلي ارمني قراباغ باقي ماند



      باغداسارياناديك                             35          اران، آذربايجان جنايت و توسعه طلبي         

  
  م. 706-387اران در سالهاي 
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آرانيان عموما به شغل كشاورزي و دامداري مشغول بودند. يافته هاي  
باستان شناسي حاكي از مداركي چون ابزار و وسايل كشاورزي، داس و سنگ 
آسياب، تبر، وسايل برنده، كارد، بقاياي غالت، استخوان هاي بجا مانده از 

بز، خوك و گراز، سگ، اسب، قاطر و اسكلت حيوانات اهلي چون گاو و 
ماكيان، چاه هاي حفر شده براي نگهداري غالت، خمره هاي  و پرندگان

نگهداري مواد خوراكي و بسياري آثار همانند اينان نشان دهنده چگونگي 
  زندگي اهالي قديمي آران هستند.   

ي اقتصادي آرانيان داشت. در گزمين و خاك نقش پايه اي در زند
ي دورتر كشاورزي توسط ابزارهاي ساده دستي مانند بيل و امثال آن زمان ها

صورت مي گرفت و تنها در اواخر هزاره نخست پيش از ميالد بود كه گاو آهن 
چوبي يا بهتر است بگوييم وسايل شخم زني چوبي رايج گرديد. تيغه آهني هنوز 

اورزي حتي در زمان استرابون بكار نمي رفت. بر خالف ارمنستان كه كش
بصورت ديم و آبياري صورت مي گرفت، زمين هاي حاصلخيز آران تنها به 

  آبياري مي شد.ديم يك روش 
ساكنان قديمي آران نخست محصوالت كشاورزي خود را توسط داس 
هاي سنگي ولي بعدها فلزي گردآوري مي كردند. آنها پوست غالت را با 

سنگي آرد بدست مي  سندان هاي سنگي جدا مي ساختند وتوسط آسياب هاي
  استفاده مي كردند.  از چم نيزآوردند. آنها احتماال 
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ا دامداري تشكيل مي داد زيرا ررانيان آيكي از مهمترين مشغله هاي 
كليه منابع و نيازهاي كار برايشان فراهم بود، از جمله چراگاه هاي سبز و وسيع، 

  آب و غيره.
نها اهميت زيادي مي اهالي آران به محصول انگور و پرورش تاكستا

دادند. آنها به صيفي كاري و پرورش و گسترش بوستان ها و باغها نيز مي 
پرداختند. پرورش زيتون و استخراج روغن آن رواج داشت. محصوالت ديگر 

  .   1آنها شامل پنبه، ابريشم و حرير بافي بود
آرانيان فرصت صيد ماهي را نيز از دست نمي دادند و ماهيگيري يكي 

منابع تامين غذا و آذوقه بود. آنان غير از موارد ياد شده به داد و ستد نيز مي  از
پرداختند. همانند ديگر اقوام، آنها نيز در آغاز مبادله كااليي مي كردند و 

  .2مبادله پولي رايج نبود. حتي استرابون نيز به اين امر اشاره نموده است
ي پرستيدند و استرابون و بويژه ماه را م بودند آرانيان آفتابپرست

. اين پرستش آسماني بر 3زيارتگاهي براي آن در مرزهاي ايبريا قيد كرده است
روي اشياء سفالي نيز انعكاس يافته اند. آنها به احترام خدايان خود پرستشگاه 
هايي تاسيس مي كردند و قرباني هديه مي دادند. حتي ميان اين قربانيان، 

                                                           
  موسس كاغنكاتوانسي، كتاب اول، فصل پنجم.  - ١
  .4، فصل اول شماره 11كتاب  ،استرابون - ٢
  .7شماره  ،همانجا - ٣
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. 1استرابون در اين خصوص يادداشتهايي دارد اشخاص نيز ديده شده اند و
  باقي مانده است. كوبيستانتصاويري براي آنها روي صخره هاي 

موسس كاغانكاتواتسي نيز در سده هاي بعد در مورد قرباني انساني در 
  .2پرستشگاه ها مطالبي ضبط كرده است
واچاگان كه مورد لطف و عنايت خداوند «كاغانكاتواتسي مي نويسد: 

انگشت د فرمان داد تا جادوگران، دسيسه گران، مغان، فرزندان عطاران و بو
را گرد آورده در مدارس تعليم خداشناسي دهند و راه و روش زندگي را  بران

  .3»بر اساس اصول مسيحيت به آنها بياموزند...
جالب است كه در كنار پرستشگاه مزارع كشاورزي وجود داشت كه 

كردند. آرانيان احترام خاصي نسبت به پيشينيان خود  مغان بر آنها سرپرستي مي
تجاوز به مقدسات محسوب مي شد.  درگذشتگانداشتند. سخن گفتن در باره 

كليه اموال و دارايي هاي منقول درگذشتگان را با آنها دفن مي كردند  معموالً
ر به همين دليل نيز آرانيان همواره از دارايي ها و ارث پدري محروم بودند و د

  .4تنگدستي زندگي مي كردند

                                                           
  .7همانجا. شماره  - ١
  .18موسس. همانجا كتاب اول، فصل  - ٢
  .38. ص 1969. ايروان: 18همانجا. كتاب اول، فصل  - ٣
  .8، شماره 1ابون. كتاب اول، فصل استر - ٤
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  خط و زبان آران
  

زبان آرانيان در سده هاي ميانه پس از استحاله نژادي آنان از ميان 
تعلق  قفقازي -زباني ايبريرفت. نظر بر اين است كه زبان آرانيان به خانواده 

داشت. تا امروز غير از چند تكه نمونه هاي باقي مانده آثار و منابع قابل توجهي 
كتابت و صخره نويسي ها و زبان آرانيان باقي نمانده است و براي ما مشخص  از

زبان آنها چه ساختاري داشته است. برخي از دانشمندان معتقدند كه  نيست كه
زبان آرانيان زبان قديمي اودي ها يا اوتي ها بوده است. ما در صفحات آينده 

  مقاله اي نيز در مورد اوتي ها ارائه مي دهيم.
خط و كتابت آراني تنها يك سند بجا مانده كه گوياي الفباي آراني از 

كشف شده است  1937دانشمند گرجي در سال  هاست و آن توسط اي. آبوالدز
است كه او در كتابخانه نسخ خطي ارمنستان پيدا  7117و آن نسخه خطي شماره 

ر ) دHovhan Archishetsiكرده است. اين نسخه خطي را هوهان آرچيشتسي(
كرده است  و حاوي  ياز روي نسخه اصلي نمونه بردار 1411-1448سالهاي 

اطالعات بسيار ارزشمندي در زمينه دستور زبان، و واژه شناسي و بجز از آن اين 
  اثر شامل الفباي آراني و شش زبان ديگر است.
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  كشف كرد 1937الفباي آراني كه آبوالدزه در 



      باغداسارياناديك                             41          اران، آذربايجان جنايت و توسعه طلبي         

  
به قلم كوريون مورخ سده پنجم » توتستذكره مسروپ ماش«بر اساس 

ميالدي الفباي آراني توسط مسورپ ماشتوتس و به كمك شخصي بنام بنيامين 
  .1اختراع شده است

صدادار (دو گونه  9حرف تشكيل مي شود شامل  52الفباي آراني از 
  حروف صامت يا بي صدا. 43آ سه گونه اي، ي، ا، اٌ، او) و 

                                                           
  . 68-73. ص 1941كوريون. تذكره مسوپ ماشتوتس. ايروان:  - ١
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و هراچيا آجاريان روي الفباي آراني كار  دانشمنداني چون آ. شانيدزه
كرده اند ليكن با توجه به كمبود متون كافي تحليل زباني آن تاكنون به نتايج 

  قابل توجهي منتهي نشده است.
هنگام حفاري هاي مينگچاور تكه هايي از نوشته هاي مفروض آراني 

تجزيه  روي سنگ صخره اي، تكه هاي سفالي و غيره يافت شده است. بررسي و
و تحليل زبان آراني با استفاده از اين بافته هاي قليل تاكنون به نتايج قابل 

  توجهي نرسيده است.
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  كليساي آران
  

نخستين اسقف كليساي آران گريگوريس نام داشت كه براي اشاعه 
به دستور سنتروك  338مسيحيت از ارمنستان به آران رفته بود ليكن او در سال 

اژتها كشته مي شود و در آماراس به خاك سپرده مي شود. پادشاه اشكاني ماس
د و به مذهب رسمي تبديل مي بايبا اين حال مسيحيت در آران گسترش مي 

 گردد.

 
  در آرتساخ(قراباغ) روانك گانزاسا
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اي آراني توسط مسروپ ماشتوتس به كمك اختراع حروف الفب
فعاليتهاي مذهبي مي  نقو رباعث اشاعه مسيحيت و  415-420بنيامين در سال 

مركز اسقفي  .گردد، گر چه زبان ارمني براي مراسم كليسايي بكار مي رفت
آران در روستاي آماراس واقع بود. اسقف هاي آران توسط جاثليق هاي 

هاي ارمني) تقديس مي يافتند. ساسانيان از گروه ارمنستان (رهبران كل كليسا
دوني و ضد بيزانسي به رهبري كليساي ارمني حمايت مي سهاي مذهبي ضد خال

 دوين 551برگزار شد و در جلسه  دوينكه در  503كردند. در جلسه سال 
  از كليساهاي بيزانس منفك و مستقل شدند. كليساهاي ارمني و آراني كالً
داشت لذا مقر جاثليقي » جاثليق«يساي آران لقب از آن پس رهبر كل

آران تحت حمايت كليساي ارمني و جاثليق كل ارمنستان تشكيل شده در نتيجه 
بكار رفت. نخستين جاثليق كليساي آران » چوغا ، لپنيانس وجاثليق آراني«لقب 

) نام داشت. و شهر پارتاو يا بردع يا بردعه مركز كليساي 552-596آباس (
به بعد كه كليساي گرجستان از وضعيت استقالل  609رديد. از سال آران گ
، حوزه هاي متشبث گرديدي صرف نظر كرد و به كليساي بيزانس يكليسا

، هاشو، تاغزانك، وانك كاپاغاك، آماراساسقفي آران (پارتاو، چوغا، 
مزاران، وانك كلخو، ساغيان، شاكي يا شكي و غيره) جاثليقي آران را تشكيل 

  بود. بردتاكور آن قلعه مقر تابستانيد كه دادن
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  يك نمونه كليساي آراني

 

بر عليه فعاالن  591-626كليساي آران همانند كليساي ارمنستان در سالهاي 
دوني مبارزه كرد. اين در واقع مبارزه اي سياسي ميان شرق و غرب بود. سخال

يساي آران به دوني با ركود روبرو شد و كلسپس از يورش تازيان جنبش خال
يكي از حوزه هاي اسقفي كليساي ارمني تبديل گرديد. وانك خامشي واقع در 

تبديل به مركز  9-10در پادشاهي پاريسوس در سده هاي  ميابوردهستان 
به بعد جايگاه حوزه اسقفي وانك گانزاسار  1240كليساي آران گرديد. از سال 

يان ارمني حاكم بودند) در اهميت بيشتري يافت (در اينجا خاندان حسن جالل
گانزاسار تبديل به مركز جاثليقي آران شد و به مقر جاثليقي  م.14سده 

گانزاسار اشتهار يافت كه از جاثليق ارمنستان تبعيت مي كرد. وانك جاثليق 
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نشين گانزاسار در واقع مركز مهم سياسي و معنوي حاكمان محلي ارمني يا ملك 
جاثليق هاي كليساي آران حريفان  19تا سده  17 هاي آرتساخ بود. از نيمه سده

  ).در خاچن يريتس مانكانواقع در وانك خود را داشتند (
منحل شد. از  1815جاثليقي آران به فرمان حكومت تزاري در سال 

اين زمان به بعد حوزه ها و نواحي تابع جاثليق آران تبديل به دو حوزه اسقفي و 
  ارمنستان در اچميادزين شدند. يك نمايندگي مذهبي تابع جاثليق

حوزه اول (حوزه شوشي يا آرتساخ) شامل اين نواحي بود: واراندا، 
خاچن، ديزك، بردازور، جرابرد، گلستان، لنكران، شكي، كاپاغاك، حاجي، 
خني، كامبجان و آراش. حوزه دوم اسقفي (با مركز شماخي) شامل در بند، 

ي نزديك بود. مركز نمايندگي مذهبي قوبان، باكو، ساليان و نواحي و كليساها
سوم شهر گنجه بود و دهستان هاي گاردمان، پاريسوس و زاده تابع آن بشمار 

  مي رفتند. 
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  1فهرست جاثليق هاي كليساي آران
	551‐595	Abbas,آباس

  595‐629	Viro,وروي
  629‐644	I,	Zachariasزاكاريا

  644‐671	I,	Hovhanهوهان اول
  671‐683	Ukhtanes,اوختانس
  683‐689	Yeghiazar,يغيازار
  689‐706	I,	Nersesنرسس
  706‐707	I,	Simeonسيمئون
  707‐744	Michael,ميكايل
  744‐748	I,	Anastasآناستاس
  748‐765	I,	Hovsepهوسپ

  765‐769	I,	Davidداويت اول
  769‐778	II,	Davidداويت دوم

  778‐779	Matte,ماته
  779‐781	I,	Mosesموسس
  781‐784	Aharon,آهارون

  784	I,	Soghomonسوغومون
  784‐788	Thedoros,تئودوروس
  788‐789	II,	Soghomonسوغومون

                                                           
  .1-3. ج 1959-61ماغاكيا اورامانيان. آزگاپاتوم. بيروت:  - ١
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  799‐824	II,	Hovhanesهوانس دوم
  824	II.,	Mosesموسس دوم
  824‐852	III.	Davidداويت سوم
  852‐877	II,	Hovsepهوسپ دوم

  877‐894	Samuel,ساموئل 
  894‐902	Hovnan,هونان

  902‐923	II,	Simeonسيمئون دوم
  923‐929	IV,	Davidداويت چهارم

	929‐947	Sahak,ساهاك

  947‐958	Gagic,گاگيك
  	958‐965	V.,	Davidداويت پنجم
  965‐971	VI.,	Davidداويت ششم

  Petros 987‐971پتروس
  987‐993	III,	Mosesموسس سوم
  993	Markosماركوس
  III	Joseph	سوم  هوسپ

  1079	II	Markosماركوس دوم
  1079‐1121	III	Hovanesهوانس سوم
  1129‐1131	I,	Stepanاستپان اول

		1139	I,	Gregoryگريگور اول

  1140	Bezhgen,بژگن
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  1149‐1155	II,	Nersesنرسس دوم
  1155‐1195	II,	Stepanosاستپانوس دوم
  1195‐1235	IV,	Hovanesهوانس چهارم
  1235‐1262	III,	Nersesنرسس سوم

  1262‐1323	III,	Stephenاستپانوس سوم
  1323	Sukias,سوكياس

  1331	II,	Petrosپتروس دوم
  1331	II,	Zakariaزاكارياي دوم

  	I	Davidداويت
  1402‐1420	Karapet,كاراپت

  1426‐1428	V,	Hovanesهوانس پنجم
  ,1434	I	Matevosماتوس اول
  1441	Atanasius,آتاناسيوس

  .II	Gregoryگريگور دوم
  VI,1470	Hovanesهوانس
  Azariaآزاريا
  1471		Thomas,توماس

  Aristakesآريستاكس
  IV,1476	Stepanosاستپانوس چهارم

   1478	IV,	Nersesهارمچنرسس 
  1481	Shmavon,شماون
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   1481‐1497	Arakel,آراكل
  1488	II,	Matevosماتوس

  1516	1515‐	II,	Aristakesآريستاكس
  1554	I,	Sarkisساركيس اول
  	1559‐1574	III,	Gregoryگريگور سوم
  1571	II,	Petrosپتروس دوم
  1573	VIII,	Davidداويت هشتم

  Tumetsi	Piliposپيليپوس تومتسي يك سال
  1574‐1584	Hovhanesهوانس ششم
  	,IX	Davitداويت نهم

  1585	II,	Anastasآناستاس دوم
  1586‐1611	II,	Shmavonشماون

  1588	Kolataketsi,	III	Aristakesريستاكس كوالتاكتسيآ
  1593	Arashetsi,	Meliksetمليك ست آراشتسي

  1616	III	Simeonسيمئون سوم
  1653‐1675	Khandzketsi,	II	Peterپتروس دوم خاندزكتسي

  1676‐1700	Hassan‐Jalalyan,	Yeremiahيرميا حسن جالليان
  1702‐1728	hasan‐jalalyan,	Yesayiيسايي حسن جالليان

  ,Gandzasaretsi	Hovanesيتسانزاسارگهوانس 
  1810‐1815	Gandzasaretsi,	II.	Sarkisانزاساريگساركيس 
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  وقايعنگاري تاريخ آران
  پيش از ميالد

  آران نام  حكومت هخامنشي در سرزميني كه بعداً -6سده
  ».كاسپيانه«ت نام ساتراپ نشين يازدهم تحگرفت. 

 331 بار اقوام آراني در تاريخ ظاهر مي  پ. م. براي اولين
امل در كنار گ در جنگ گاو نشوند كه به فرماندهي آتروپات

  سپاه ايران جنگيدند.
 330-331- .سقوط حكومت هخامنشي و خود مختاري آران  
 تشكيل حكومت آران -آغاز سده اول.  
 69-  نيز در آغاز جنگ ارمنستان و روم كه سپاهيان آراني

  ارمنستان مي جنگيدند. كنار سپاه تيگران بزرگ پادشاه
 69- 6 هان رومي.اكتبر، نخستين برخورد آرانيان با سپا  
 66-  ا پومپئوسبانعقاد پيمان صلح تيگران بزرگ.  
 65-66- آرانيان به فرماندهي اوروسس پادشاه آران به سپاه

  پومپئوس حمله كردند.
 65- س به آرانوحمله پومپئ.  
 65 جنگ آرانيان با روميان به فرماندهي كسيوس برادر  -بهار

  پادشاه آران در ساحل چپ رود آالزان. 
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 65-،جنگ دوم آرانيان با روميان به فرماندهي  تابستان
   .پادشاه

 65-سوتصرف آران توسط پومپئ.  
 61- خودمختاري آران.  
 37-61- دوران خود مختاري آران.  
 37-55-  ايجاد اتحاد ضد رومي به ابتكار آرتاوازد شاه

  ارمنستان و پيوستن آران، گرجستان و آتورپاتكان به آن.
 37-55- ان.سلطنت زوبروس پادشاه آر  
 37-  يورش روميان به سركردگي كانديوس به شرق، تصرف

گرجستان و آران. آران دگربار تحت يوغ روم قرار مي 
  گيرد.

 37-  دوران تسلط روميان بر آران -ميالدي 70پ.م. تا دهه.  
  

  ميالد پس از
 63-14و روميان يانتپارشركت آران در مناسبات  -ميالدي.  
 35- پارتيانيا بر عليه رايب-نبرد نيروهاي مشترك آران.  
  تصرف موقت آران توسط گرجستان -50دهه.  
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 74-72-  يورش اقوام كوچ نشين آالن به ارمنستان، آران و
  .گرجستان

 89- دد آن.جحمله روميان به آران و تصرف م  
 117-114- مت پادشاه گماشته ترايانوس در وسالهاي حك

  آلبانيا.
  آران خود مختار -117-130دهه.  
  له آالن ها به آرانحم -130دهه.   
 138- آران. ريا ويببرخورد ا  
 166- آران در پيمان روم و پارتيان لشمو.  
 198- حمله مجدد آالنيان به آران.  
 227- آغاز حكومت ساسانيان.  
 238/237-227-  جنگ هاي ايران و ارمنستان و شركت

  .آران در كنار ارمنستان
 261- آران تحت سيطره ساسانيان.  
 298-272- آران ثر جنگهاي متفاوت ميان ايران و رومدر ا ،

  .دست به دست مي شود
  استقرار روابط فئودالي در آران -4-7سده هاي  
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 331-330- نتروك اشكاني خويشاوند تيرداد سوم پادشاه س
استان ارمنستان)  15ارمنستان خود را شاه پايتاكاران (يكي از 

شد كمي اكارن لشكر تاعالم مي كند. ژنرال آنيوكوس به پاي
  و سنتروك به ايران مي گريزد.

 336-  سانتروك با سپاهي بزرگ از اقوام شمالي به ارمنستان
  حمله كرد. واغارشاباد پايتخت را تصرف مي كند.

 337- نبرد اوشاكان و كشته شدن سنتروك.  
 337-330-  اشراف آران فعاالنه در اين رويدادها شركت مي

  .كند
  اگوني شحكومت آر استقرار -تا پايان سده 430دهه

  .(اشكانيان ارمني) در آران
 342-338- ان دلير نخستين نمايده سلسله گپادشاهي واچا

  آرشاگوني در آران.
  دوران پادشاهي واچه اول دلير. -342-360دهه  
  پادشاهي اورناير. -360-70دهه هاي  
  آران برخي مناطق ارمنستان از جمله مناطق شرقي  -360دهه

  كند.    ارمنستان را غصب مي
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 371-  نبرد زيراو ميان ارمنستان و ايران، آرانيان با دولت
  ند.نساساني همكاري مي ك

 371-  موشغ ماميكنيان سپهساالر ارمنستان مناطق اشغال شده
  ارمنستان توسط آران را پس مي گيرد.

  اورناير شاه آران مسيحيت را بعنوان  -370نيمه دوم دهه
  مذهب رسمي اعالم كرد.

 444-414- .سالهاي پادشاهي يسواغن  
 461-444- .سالهاي پادشاهي واچه دوم  
 448-447- يير مذهب غيزدگرد دوم پادشاه ساساني فرمان ت

  .در ارمنستان، آران و گرجستان را صادر مي كند
 450-448-  سپاه ساساني و گروهي مغ عمليات گسترده هاي

  براي اشاعه دين زرتشت در آران به عمل مي آورند. 
 450- رانيان براي خروج از اوضاع وخيم خود از ارمنيان آ

كنند. ارتش ارمنستان به فرماندهي  درخواست ياري مي
  وارتان ماميكنيان راهي آران مي شود.

 450-  نبرد ميان ارمنيان و پارسيان در ساحل رود لوپناس در
پيروزي ارمنستان خاتمه مي يابد  رود خاغخاغ كه بانزديكي 

  ز سيطره ساساني رهايي مي يابد.آن آران ا لطف و به
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 459-457- مرگ يزدگرد دوم ساساني و جانشيني پيروز  
 461-457-  قيام آرانيان بر عليه حكومت ايران به

  .سركردگي پادشاه واچه دوم
 461-  واچه دوم خلع مي شود و  .سركوب قيام آران

مرزباني آران  ،پادشاهي آران به پايان عمر خود مي رسد 
  و پارتاو پايتخت مرزباني مي گردد. تشكيل مي شود

 484-461- اداره آران بدست مرزبانان.  
 484-481-  قيام ارمنستان، آران و گرجستان به فرماندهي

  .واهان ماميكنيان در برابر حكومت ساساني
 510-485- دوران پادشاهي واچاگان سوم وارسته (باره- 

  .پاشت)
 488- شوراي كليسايي آغونAghven منستاندر اوتيك ار.  
 516-  لشكركشي هون ها و خزرها به آران، ارمنستان و

  .گرجستان
  شهرهاي متعدد  -تقسيم مرزباني آران به دولت -6پايان سده

و تشكيل مرزهاي جديد آران با استان هاي آرتساخ و اوتيك 
 Aghvanitsت عنوان سرزمين آرانتحارمنستان 

ashkarh 
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 590- ورود مهران پادشاهي خسرو دوم پرويز در ايران .
و تاسيس سلسله حكومتي »سرزمين آران«خويشاوند او به 

  .مهرانيان
 628-590- يل، وارت اول، يحكومت مهران و اخالقش آرما

  وارتان دلير، وارت دوم.
 628-602- جنگ ايران و بيزانس.  
 608-  بر عليه خسرو پرويز ليكن قيام سرزمين جديد آران

كه يكي از رهبران ب مي شود. ويرون جاثليق آران سركو
  قيام بودند ايران به اسارت برده مي شود.

 623- وردود هراكل به آران.  
 626-625- انتقاد پيمان ميان هراكل و جبوئي خاقان خزرها  
 627- نخستين لشكركشي خزران به آران.  
 628-  ه آرانبدومين لشكركشي خزران.  
 628-  دونيسرابه كيش خال نايگريگور مهران-واراز، هراكل 

  در آورده او را حاكم كل آران مي كند.
 628- آزادي جاثليق ويرون.  
 628- گريگور به آيين گريگور -بازگشت مجدد واراز

  (بنيانگذار كليساي ارمنستان). لوساوريچ
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 629- لشكركشي سوم خزران به آران.  
 630-  يرونومرگ جاثليق.  
 642-628- گريگور نخستين امير االمراي -حكومت واراز

  .آران
 636- گريگور بعنوان -انتصاب جوانشير فرزند دوم واراز

   .سپهساالر آران
 642-636- نيان و تازياناجنگ هاي اير.  
 642- جوانشير اميراالمراي آران.  
 643-642-  نخستين لشكركشي تازيان به آران از طريق

  .آترپاتكان
 653- اعالم فرمانروايي جوانشير از تازيان.  
 659- عيت از بيزانسبعالم تتغيير روش جوانشير و ا.  
 661- حمله خزران به آران و شكست آنان.  
 663- بناي كليساي گاردمان توسط جوانشير.  
 664- شي مجدد خزران به آرانكلشكر.  
 667- .جوانشير به ديدار خليفه معاويه مي رود  
 669-ديدار دوم جوانشير و خليفه.  
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 683-680- فت قيام آران، ارمنستان و گرجستان در برابر خال
  .تازي

 683- 13 ل خائنانه جوانشيرتق ، سپتامبر.  
 683- تيرداد برادر زاده جوانشير امير االمرا مي -زوارا

  .گردد
 689- انوس قيصر بيزانس به ارمنستان، يلشكر كشي يوسين

  تيرداد از او اطاعت مي كند.-واراز .گرجستان و آران
 699- تيرداد همراه فرزندانش گاگيك و وارتان به -واراز

  دستگير و زنداني مي شود.، قسطنطنيه فرا خوانده 
 705-703- )حكمراني شخصي به نام شروSheroدر آران (.  
 705- تازيان شرو را اسير كرده به شام مي فرستند.  
 705- تيرداد به قدرت-بازگشت مجدد واراز.  
 709- تيرداد-لشكركشي خزران به آران و كشته شدن واراز.  
 711- تازيان بر آران دد حاكميتجاسقرار م.  
 725-711- حكومت جوانشير دوم.  
 725- قتل جوانشير دوم.  
 789-  ه ميپارتاو اقامتگاه اصلي فرمانرواي عرب در ارمني

  .شود
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 791-  قيام ساكنان پارتاو بر عليه تازيان و گسترش آن در
  .در بند و شيروان ،پايتاكاران

 794-793- قيام جديد مردمي بر عليه تازيان.  
 ميالدي افراد زير در آران  821ر سده هشتم تا در اواخ

  حكومت كردند.
 -وارازمان  
 -تيرداد دوم-واراز  
 -جوانشريك  
 -تيرداد سوم-واراز  
 821- تيرداد سوم و انقراض حكومت مهرانيان-قتل واراز.  
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  عواقب فتوحات تازيان
  

فتوحات تازيان و تشكيل خالفت آنان در خاور نزديك و ميانه (دهه هاي 
اقتصادي جديدي پديد  -نظامي و اجتماعي -م.) اوضاع سياسي7سده  40-30

آورد كه با تمام عواقب خود نقش سرنوشت سازي در زندگي مردمان منطقه 
ايفا نمود. حركتها و مهاجرت هاي طوايف كوچ نشين ترك آسياي ميانه دور 

با حكومت تازيان در ” دست چه در موطن خود و چه خارج از مرزهايشان عميقا
به سياست تازيان در خاور نزديك ” اين دوران مرتبط بود. اينها، به نظر ما عمدتا

و ميانه، گسترش اسالم و شرايط مناسب پديد آمده بعد از آنها مربوط بودند. تا 
زمان فتوحات تازيان و گسترش اسالم نيز طوايف ترك كه اجدادشان از زمان 

مهاجرت خود را آغاز كرده از هاي باستان در نواحي شمالي چين مي زيستند، 
به سمت غرب در سواحل خزر و سپس دانوب گسترش ” تدريجا 4-6سده هاي 

  مي يافتند.      
مهاجرت طوايف ترك جنگ طلب پيش از دوران تازيان داليل و انگيزه 
هايي داشت كه بررسي آنها بيرون از حوصله اين مقاله مي باشد. هدف اصلي ما 

يف ترك به خاور نزديك بر اساس منابع عرب زبان مي بررسي نفوذ و رخنه طا
م.) 750-1258باشد، رخنه اي كه در دوره آغازي سلطه خلفاي عرب بغداد(

شروع شد. با اين حال بايد گفت كه يكي از داليل مهاجرت تركان جستجوي 
توام با برخورد خونين ” مراتع و چراگاه هاي جديد بود. اين مهاجرت ها معموال

ن بومي بود. تركان موفق نشدند از جنوب مقاومت شديد ساساني را در با مردما
هم بشكنند، گر چه آنان در آنجا بسيار فعال بودند. با اين حال يكي از اقوام 
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ترك در يكي از مهاجرت هاي سده دهم ميالدي از تركستان غربي خارج شده 
د. در عين م.) را پايه گذاري نمو10-12در خراسان حكومت غزنوي (سده هاي 

حال، در نيمه دوم سده دهم، حركت جديدي در تركستان آغاز شد كه پيرو آن 
تمام «حكومت جهانگشاي سلجوقي پايه گذاري گرديد و بنا به گفته ماركس 

  تغيير داد. » روابط را در آسياي مقام
توسط ” تركان پيش از اسالم براي تازيان آشنا بودند و اين آشنايي اساسا

و ايراني حاصل شده است. اما تماس گسترده آن دو ديرتر و از  منابع فارسي
م.). مي دانيم كه تازيان از 661-750زمان حلفاي عمان صورت گرفت (

م.) شده ماوراءالنهر را تصرف نموده در اين 8خراسان وارد خوارزم (آغاز سده 
رزم و سرزمين ايراني استحكام يافتند (سغد با پايتخت هاي بخارا و سمرقند، خوا

غيره). طوايف اغوز (تركمن) كه تا آن زمان به اينجا مهاجرت كرده بودند 
اين استان هاي متمدن ايراني را تغيير شكل داده بودند و اين نواحي در ” تقريبا

آينده پايگاه مستحكمي براي اقوام ياد شده جهت نفوذ دست اندازي به ايران و 
ي ايراني سغد و خوارزم در مقابله م.). مردمان بوم11آسياي مقدم شدند (سده 

با طوايف مهاجم ناكام بودند لذا بخش اعظم ماوراءالنهر بتدريج به ترك نشين 
شد. در آن زمان در نواحي مرزي شمال شرقي خالفت عرب (بويژه گرگان، 
نواحي ميان درياي خزر تا جنوب شرق)، نفوذ تركان بي سرو صدا و راحت 

كه نمي توان تاريخ دقيقي براي گسترش  صورت گرفت. به همين علت است
  تركان در نواحي مذكور مشخص نمود.

طوايف ساكن شده در اين استانهاي ايراني، همچنين غزنويان، به اسالم 
تحت تاثير فرهنگ عرب قرار   گرويدند و با ايجاد تماس با دنياي عرب،
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ركزي ساكن گرفتند. اما ساير اقوام هم نژاد آنان كه در نواحي شرقي آسياي م
  تحت تاثير فرهنگ چين قرار داشتند. ” بودند، طبيعتا

در دنياي اسالم سده نهم ديگر اطالعاتي راجع به تركان وجود داشت. در 
منابع عربي سده هاي ميانه اطالعات زيادي در باره طوايف مختلف ترك وجود 

فقيه، دارد. كافي است يادآور شويم كه از سده نهم جغرافيدانان عرب (ابن ال
المسعودي و غيره) در آثارشان راجع به تعدادي از اقوام ترك مطالبي ذكر 
كرده اند. در هر حال، تصوير اصلي تركان نواحي مركزي خالفت عرب توسط 
اسيران جنگي و برده هاي ترك پديد مي آمد. براي نمونه، جالب است كه در 

ي جنگي و برده دوره اوليه خالفت عرب، حاكمان خراسان و شرق تنها اسرا
هاي ترك را به عنوان خراج به بغداد مي فرستادند. المقدسي جغرافيدان سده 

هزار برده ترك  12م. در اين باره مي نويسد كه خراج ساالنه خراسان شامل 10
  ). 340بود (المقدسي، 

جنبش هاي مردمي ضد عباسي در پهنه گسترده خالفت عرب كه از سده 
ند و نيز تضادهاي داخلي دربار و نيز دسيسه هاي نهم ميالدي آغاز شده بود

برمكيان ايراني تبار كه به منصب هاي عالي حكومت بغداد رسيده بودند، خلفا 
را به اين اعتقاد هدايت كردند كه مي بايست يك ساختار قوي نظامي متشكل از 
عناصر غير عرب و غير ايراني پديد مي آورد. به همين علت بود كه اسيران 

و برده هاي ترك كه از ماوراء النهر و كشور خزران آورده مي شدند  جنگي
جايگاه خاصي يافتند، بدين سان ارتقاء غالمان ترك به مناصب عالي نظامي 

  خالفت آغاز گرديد.
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ارجحيت جنگاوران ترك نخست اين بود كه هيچ ربطي به محيط جديد 
ه تركان در وهله نخست نداشتند و منافع مردم بومي بر ايشان نامأنوس بود. سپا

براي سركوب شورشهاي پايتخت بغداد مورد استفاده قرار گرفت و بدين 
ترتيب تكيه گاه مطمئني براي دفاع از خالفت و سركوب جنبش هاي مردمي 

  گرديد.
م.) 813 -838گر چه در اوايل سده نهم م. در زمان خالفت مأمون (

ي ضد عباسي بي وقفه ادامه لشكر ترك قدرت نظامي بااليي داشت اما جنبش ها
  مي يافتند. 

لشكرهاي آماده ترك به مهمترين مراكز ضد عرب و ضد فئودالي ارسال 
ساله سپاه عرب در برابر 20مي شدند. براي نمونه، نظاميان ترك در مبارزه 

جنبش بابك خرمدين جايگاه مهمي داشتند و در اثر تالش آنان بود كه سرانجام 
  تگير و در سامره به مرگ محكوم گرديد.م. بابك دس833در سال 

نقش عنصر جنگجوي ترك در دستگاه خالفت عرب چنان اهميت يافت 
كه بعدها خلفا تبديل به عروسكي در دست آنان شدند و اين امر بويژه در زمان 

شروع به دخالت در ” معتصم مشهود بود. فرماندهان رده باالي ترك تدريجا
مورد پذيرش آنان نبودند عزل و افرد مطلوب  امور دربار كردند و كساني كه

به خالفت مي رسيدند. برمكيان ايراني تبار براي جانشيني تركان پا به عرصه 
گذاشتند و امور اساسي دربار را در دست خود گرفته بر امور داخلي و خارجي 
دربار عباسيان نفوذ و تاثير زيادي پيدا كردند. مورخان عرب سده هاي مياني، 

فات و شكافي كه در دربار خلفا ايجاد شده بود به عنصر ترك نسبت مي اختال
دهند و براستي نقش منفي آنان را در زندگي حكومتي عباسيان مورد تاكيد 
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قرار مي دهند. نظاميان ترك پس از رسيدن به مقام هاي عالي نظام سياسي و 
سيران آورده ا  تضعيف نمودند. افزون بر آن،” اقتصادي خالفت عباسي را واقعا

شده از آسياي ميانه، پس از سده نهم ميالدي، صاحب زمينهايي در ايران، 
خالت، منازگرد و كارين شدند. اين بخشش  تارسون، آدانا، ماراش، ملطيه ،

محدود به درباريان و تنها در پهنه عراق شد. احمد ابن تولون و  ” اراضي تدريجا
مستقل شدند  ”مصر و سوريه تدريجامحمد ابن توغج از فرماندهان نظامي ترك 

م.) با عرب 909-1181و فعاليت آنان زمينه را براي استقرار خالفت فاطميان (
  آماده ساخت. 

م. تركان بعنوان عنصر جنگي به خاور نزديك 11بدين ترتيب تا سده 
رخنه كردند. اين مهاجرت ها از طريق ايران به سوي نواحي مركزي حكومت 

وهي و توده اي بخود نگرفتند. اين سربازان مزدور با عرب هرگز ماهيت گر
قطع ارتباطشان از موطن خود و با قرار گرفتن در زير نفوذ فرهنگ اسالمي، 
تدريجات مستحيل شدند. گرچه تعداد آنان در پهنه گسترده خالفت عرب بسيار 

نظامي دربار صاحب  نقش شدند اما -ناچيز بود. اگر چه آنان در حيات سياسي
گونه تغييري در ساختار قومي خاور نزديك پديد نياوردند. با اين حال، هيچ

رخنه آنان و تاسيس حكومت غزنوي و توسعه فعاليت آن در نواحي مرزي 
حالفت عرب زمينه را براي لشكركشي مخرب و ويرانگرانه سلجوقي آماده 
ساختند و در طول آنها مهاجرت بزرگ طوايف ترك به سوي خاور نزديك 

  شد.    انجام
ظهور تركان سلجوقي در صحنه تاريخ براي مردمان و كشورهاي 
خاورميانه و نزديك سرنوشت ساز بود. تركان سلجوقي در اثر فعاليت هاي 
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موفق شدند ” م. تدريجا10-11راهزني و لشكركشي هاي خود در سده هاي 
آسياي سيطره خود را بر ناحيه وسيعي حاكم سازند كه از آسياي ميانه تا ايران، 

صغير، قفقاز و غيره امتداد مي يافت و در اين نواحي شرايط پيچيده و بغرنجي 
پديد مي آمد. سلطان طغرل بيك سلجوقي پس از پيروزي در جنگ دانداكان 

و اعالم حكومت، براي پنهان كردن ماهيت سلطه  1040(در تاجيكستان) به سال 
ي گري اسالمي و آزاد جويانه لشكركشي ها، مهمترين مسئله خود را حفظ سن

داد. اين  سازي و رهانيدن خالفت عباسي از دست بوئيان ايراني تبار قرار
سياست حيله گرانه بعدها باعث گرايش سني ها بسوي او شد. طغرل پس از 

م. لشكركشي گسترده اي 11سده  40درهم شكستن حكومت غزنوي در دهه 
و فتح آنها در دوران اوليه  بسوي ايران، عراق، قفقاز و آسياي صغير آغاز كرد

توسط نيروي هاي تركمن اغوز عملي شد. با اين حال لشكركشي هاي او در دهه 
م. شدت گرفت و او بغداد پايتخت خلفاي عباسي را متصرف شد. 11سده  50

  آنگاه سلجوقيان متوجه شمال ميانرودان و استان هاي مركزي ارمنستان شدند. 
اغوزهاي رخنه يافته در نواحي ياد  مطالب موجود گواهي مي دهد كه

شده از طريق آذربايجان به آنجا راه يافته اند زيرا مهمترين مسير براي رسيدن به 
م. به اين استان خان نشين رخنه كردند 1029قفقاز بود. طوايف اغوز در سال 
تركمن از -تركمن و نيروهاي مشترك اغوز-يعني زماني كه گروه هاي سلجوق

  زنوي متحمل شكست شدند. سلطان محمود غ
” م. تدريجا11سده  40دامنه لشكركشي هاي تركان سلجوقي در دهه 

گسترش يافت و تا پايان سده، ايران، عراق، سوريه، آذربايجان، ارمنستان، 
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آسياي صغير و نواحي ديگر فتح شدند. سلجوقيان، نقشه سياسي اين نواحي را 
  متحول كردند.” كال

الت راهزنانه، ظلم هاي غير انساني و قتل و بدين سان، در نتيجه حم
غارتها، عنصر ترك صاحب اوضاع خاور نزديك گرديد و چه زمان و چه 

  شرايط سياسي مساعد ايجاد شده به آن كمك كردند.
بايد گفت كه بررسي منابع عرب نشان مي دهد كه عنصر ترك ” اجماال

زديك و ميانه شد. در دو مرحله مختلف وارد خالفت عرب و بطور كلي خاور ن
در مرحله اول تركان با اهداف سياسي و اقتصادي بعنوان اسراي جنگي و 
غالمان به قلمرو خالفت آورده شدند و هيچگونه خطري براي منطقه نبودند. در 

م.) تا ظهور تركان سلجوقي هيچگونه پديده تركي  9-11اين دوره (سده هاي 
مراتب خطرناك تر و خونين بار  شدن منطقه مشاهده نمي شود. مرحله دوم به

تر بود و صفحه خونيني در تاريخ كشورها و مردمان منطقه از جمله تاريخ 
ارمنيان باز نمود. فتوحات سلجوقي به طوايف ترك امكان داد بدون مشكل و 
براحتي وارد خاور نزديك شوند و در اينجا اسكان گزيده بعدها مردمان ترك 

 بعنوان هسته اساسي آنها عمل كنند.       و آذربايجاني را تشكيل داده
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 ١او دي ها

  
تالش هاي مورخان آذربايجاني براي مال خود كردن فرهنگ و تاريخ 

بوسيله پژوهشهاي دانشمندان ارمني ، ايراني ، روسي و اروپايي ملل همسايه 
نخستين قربانيان اين طرز فكرايرانيان  و از ديدگاه علمي رد شده است.آشكار 
و افرادي كه امروز آذربايجاني (در جمهوري آذربايجان) ناميده مي  هستند

شوند نه تنها اين نام را غصب كرده اند (آذري و آذربايجان)، بلكه آذربايجانيان 
  ايراني را خويشاوندان و بخشي از ملت خود مي دانند.    

 بخش دوم اين طرز فكر ، ،چنانكه مولفان مي نويسند، از نظر وقايعنگاري 
است. دانشمندان آذربايجاني با ارائه اين ورق بازي،  "قفقازي -آراني"فرضيه 

شروع به كار در اين سوي قفقاز نمودند و تالش كردند ميراث فرهنگي مردمان 
را نيز تصاحب كنند. چنانكه  "خود"ساكن در سرزمين هاي همسايه و سرزمين 

علمي  "دالوري هاي" پيدا است نيازي به تعمق در اين باره نيست، زيرا كه
و قهرمان فرضيه آراني، آكادميسين بنياتف و امثال او براي همه  "پرچمدار"

  . "روشن و آشكار هستند
 "اگر يك مسئله بسيار مهم مورد غفلت قرار نمي گرفت، ما مسلما

نظر خواننده را به مسائل ملي بعد از انقالب در منطقه جلب نمي  "مجددا
است. اين نام رنج ديده گويي به يك نام  "آراني"م كرديم. سخن در باره مرد

                                                           
، ايران نامه،  سـال دوم  ،ترجمه: اديك باغداساريان (افسانه آلبانياييان)اودي ها ، هرانوش آراكليان - ١

  .2شماره 
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افسانه اي بدل گشته است. آري، اين آرانيان كه بودند و امروز چه بقايايي از 
آنان موجود است؟ يك خواننده عادي شايد بگويد كه اينان بخشي از اقوام 

آذربايجاني شده اند و به گمان برخي از  -بومي منطقه بوده اند كه بعدها ترك
از قوم آران «آذربايجانيان اهل علم آنان ارمني هم شده اند. به نظر و. بنياتف، 

كه از درياچه سوان تا دربند زندگي مي كرد، تقريباـ هيچ اثري باقي نمانده، 
  ».…غير از چند هزار اودي ساكن شمال غربي جمهوري شوروي آذربايجان

ن بنياتف حل شده بدين ترتيب مي شد مسئله آرانيان را به نفع طرفدارا
  …انگاشت، اگر

اگر آنها امروز هم موجوديت نداشتند. آنان نه تنها به همت اودي ها  …
و در قالب مردمان ارمني و آدربايجاني، بلكه بعنوان ملتي مستقل با زبان و 
انديشه خود، با ارزش هاي فرهنگي، با نام ها و ويژگي هاي قومي خود، وجود 

  دارند.  
خان ارمني و هم آذربايجاني با كنجكاوي حيرت انگيز، براستي، هم مور

سعي دارند مسئله آرانيان را در نواحي چپ و راست رود كورا حل كنند (به 
بيان ديگر در حول مرز جنوبي آران قفقاز). انگيزه هاي مورخان ارمني قابل 
 درك اند، در اينجا بيشتر از هر چيزي گذشته تاريخي ارمنيان لگد مال مي شود.

و  "آرانيان ارمني شده"تمام ارمنيان ساكن در ساحل راست كورا گاهي بعنوان 
تلقي مي شوند. مردمان آران زماني از ساحل چپ  "مهاجران"گاهي نيز بعنوان 

مي  26كورا تا مرز ياد شده را اشغال مي كردند و شمار آنان مطابق استرابن به 
 "آغوانك"بود. در منابع ارمني رسيد. نيز بايد گفت كه نام آران نام يك قوم ن

نام اداري اين سرزمين است و در آن مردمان مختلف زندگي مي كردند. در باره 
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شمار دقيق آنان نمي توان اظهار نظر كرد، زيرا نه اينكه اطالعاتي در دست 
نداشته باشيم، بلكه اين اطالعات ممكن است قابل اطمينان نباشد. ليكن پيش از 

سئله، الزم است نمونه هايي از واقعيت هاي امروزي در باره نام پرداختن به اين م
به  "آغوان ها"، "آغوانك"ارائه گردد.  "آغوان ها"و  "آغوانك"هاي 

هستند. چنانكه مي دانيم ملتي به نام  "داغستاني"و  "داغستان"موازات نام هاي 
امروزه  داغستاني وجود ندارد، حتي شمار واقعي مردمان ساكن در داغستان نيز

روشن نيست. حتي مردمان ساكن در مركز داغستان تحت عنوان گروهي 
(آندها، تسزها، آهواه ها، نيندالها، باگوالل ها، چاماالل ها و غيره)  "آوارها"

يك سرزمين  "استثنائا "داغستان"هر يك ادعاي استقال قومي دارند. نام 
  سياسي است و مبناي قومي ندارد. -اداري

م به سرزمين و مردمان مورد بحث. بنابه اقرار بنياتف، اودي حال باز گردي
نواحي وارتاشن  دردمان آران باقي مانده اند و رها بعنوان يكي از م

)vartashen) و كوتكاشن (k’ut’k’ashen واقع در جمهوري آذربايجان (
زندگي مي كنند. زبان اودي ها به شعبه لزگي گروه شرقي قفقاز تعلق دارد. اما 

رشته از مردماني كه با زبانهاي همين شعبه سخن مي گويند رد همسايگي يك 
اودي ها رد نواحي شرق و شمال آنان تا شهر در بند داغستان (همانگونه كه 

  گفته شد، تا مرز شمالي آران تاريخي) ساكن هستند. 
بزرگترين آنها همان لزگي ها هستند، ديگران عبارتند از: الك ها، تبا 

خورها، روتول ها، آغولها، آرچ ها، خينولوغ ها، گاتوپلي ها، سران ها، زا
گريزها و بودوغ ها. غير از نام هاي قومي لزگي ها و الك ها، ساير نام هاي 
مردمان به نحوي قراردادي هستند زيرا نام محل اصل اسكان آنان اخذ شده اند. 
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مي آن مردمي هستند كه به يك زبان مشترك سخن  "روتول"مردم  "مثال
گويند و درناحيه روتول سكني دارند. با اين حال كلمه روتول يك نام اجنبي 

از سوي گروه هاي ترك زبان به كار رفته است. خود  15است و در سده 
) و خود را مخابور meghedساكنان روتول زيستگاه خود را مغد (

)me’xabor  ياme’yeghebor (يعني اهالي مغد) مي نامند. ساكنان بقيه (
روستاهاي مغد زبان به همانگونه بر اساس نام روستاي خود ناميده مي شوند 

سنازا)، ايركدبور  -ساكنان روستاي شيناز  Se’nazraborسنازرابور ( "مثال
)irekde’bor  ساكنان روستايlxred-irek.(  

يكي ديگر از ويژگي هاي مهم نام هاي قومي اين مردمان اين است كه 
مي بكار رفته در محيط آنان و يا مردمان همسايه، بسيار حتي نام هاي قومي عمو

قوم الك را آوارهاي همسايه تومال، دارگي ها آن را  "متنوع هستند. مثال
بولوگوني، لزگي ها ياخولوي يا اوخانار  مي نامند. افرادي كه با اين نام ها 

  به اشتباه آنان را ملل مختلف مي انگارند. "آشنايي ندارند مسلما
هاي قومي و زيستگاه مردماني كه به زبان هاي شعبه لزگي سخن مي نام 

، "گويند، بازمانده مستقيم نام هاي قومي موجود در دنياي آران مي باشند. مثال
(اشخاراتسويتس) اثر  "جهان نما"يغيشه تاريخنگار سده پنجم ميالدي و 

(در نز ) xe’sruanجغرافيايي مربوط به سده هفتم ميالدي از قوم خسروان (
نام ساكنان زيستگاه خسران  ") ياد مي كنند كه مسلماxe’rsanيغيشه بصورت 

)xosran مي باشد كه تا امروز براي روتولها حفظ شده است. نام خناوك (
)xenavk قيد شده به ساكنان روستاهاي خينو ( "جهان نما") كه درxinov (

مي شود. همان ) مربوط kaytshنام خودي كاتيش  xinalughيا خينالوغ (
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با نام قوم آغول  "جهان نما") ياد شده در aghut’ak’ankنام آغوتاكانك (
)aghul) و گذرگاه آغولدره (aghuldere مترادف است. شكي نيست كه (

) كه توسط بوزاند تاريخنگار ارمني سده پنجم tavasp’ar( "تاواسپار"نام 
است به تباساران هاي در شمار مردمان آران ياد شده  "جهان نما"ميالدي و 

امروزي مربوط مي باشد. نمونه هاي بسيار زيادي مي توان ارائه داد، اما واقعيت 
اين است كه مردمان بومي سرزمين آران در موطن خود حفظ شده اند و آنهم 

  در بخش كوهستاني كه طبيعت جغرافيايي سختي دارد.
چپاولگر ترك ميالدي صحنه تاخت و تاز گروه هاي  11آران كه از سده 

 "موطني"زبان شده بود با چراگاه هاي حيرت انگيز زمستاني خود، سرزمين و 
فريبنده و جذابي براي دامداران كوچ نشين بود. در كار غصب و تصاحب 

جديد، بويژه گروه هاي ترك زبان اتحاد بين قزلباشها نقش مهمي  "موطن"
اوتيك مشخص  -تساخداشتند. نتيجه كار حداقل براي ارمنيان به مصداق آر

بود، ساكنان بومي كشاورز دشتستان براي جلوگيري از نابودي جسماني، به كوه 
ها پناه مي بردند و دشتهاي مناسب كشاورزي و چراگاه هاي محبوب خود را در 
اختيار غاصبان قرار مي دادند. و اگر ساكنان ارمني ساحل راست كور به طرف 

امروزي را  "قره باغ كوهستاني"كرد تا كوههاي قفقاز صغير عقب نشيني مي 
تشكيل دهد (براي اينكه جمعيت آنرا افزون تر سازد) پس مردمان موسوم به 

ساكن ساحل چپ كور به دامنه هاي نزديك كوههاي قفقاز بزرگ  "آراني"
در نواحي كوهستان نيز چنين شد، در جنوب  "تغيير مكان مي دادند. عمال

ران. روستاهاي بودوغ، كريز و خينلوغ، صعب ارمنيان و در شمال مردمان آ
العبورترين و بلندترين روستاهاي كوهستاني هستند و تنها در طول تابستان مي 



      باغداسارياناديك                             73          اران، آذربايجان جنايت و توسعه طلبي         

توانند با دنياي خارج ارتباط داشته باشند زيرا در زمستان همه جاده ها بسته مي 
شوند. سرنوشت ساكنان اين روستاها تكرار سرنوشت بسياري از مردمان آراني 

  قيمانده مي باشد.  با
، بخشي از اين مردمان كه به كوهها كوچيده 19تنها در نيمه دوم سده 

دامداران كوچ  18-19بود امكان يافت به نواحي دشت باز گردد. در سده هاي 
پروسه سخت  "نشين كه دشتهاي آران را غصب و مال خود كرده بودند اجبارا

و چراگاه هاي زمستاني دوباره به  گذر به استقرار در يك مكان را مي گذراندند
(آرانيان) كه به  "آلبانيان"اراضي كشاورزي تبديل مي شدند. غير از آن، 

كوهها پناه برده بودند به آيين اسالم در آمده بودند و اكنون به نظر مي رسيد 
همزيستي آنان امكان پذير باشد. بخشي از آنان محتاطانه به دشتها باز مي گشت، 

مكان هايي كه لزگي ها و تات ها ساكن بودند مانند قوبا و  "يعني اساسا
  روستاي كريزي وجود دارد.  12خاچماس. در ناحيه اخير 

اين مردمان ساكن در پهنه آذربايجان با ادامه حيات فيزيكي خود، از 
امكانات حيات حقوقي محروم بودند، زيرا موجوديت آنان در آمارهاي قومي 

به بعد نام اين گونه قوم ها  1926از زمان سرشماري سال ناديده گرفته شده بود. 
در هيچ اطالعات آماري قيد نمي شود، آنان ديگر آذربايجاني به حساب مي 

محدود مي شد، همه چيز  "آذربايجان"آيند. اگر موضوع فقط به نام اداري 
و  "داغستاني"، اقوام ساكن داغستان "آراني"مرتب مي شد: همه اقوام آران 

به  "آذربايجاني"همه شهروندان و اقوام ساكن در آذربايجان نيز  "تاطبيع
به عنوان نام يك قوم بكار مي رود و  "آذربايجاني"حساب مي آمدند. اما 

به عنوان يك ملت واحد به جهان معرفي مي شوند. و اگر در  "آذربايجانيان"
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آران يا  "پهنه آذربايجان (منظور جمهوري آذربايجان در قفقاز است كه قبال
شيروان ناميده مي شد) امكان انكار مردمان موجود وجود داشته باشد، پس چرا 

ارتباط تاريخي آنها و يك رشته اقوام ديگر را با  "از نظر علمي"نمي توان 
اعالم گردد  "موطن خود پس از تصاحب فيزيكي سرزمينشان انكار نمود و بعدا

ياچه سوان تا در بند زندگي مي هيچ اثري از قوم آراني كه از در "تقريبا«
كرد، باقي نمانده است به استثناء چند هزار نفر اودي ساكن در شمال غرب 

  ».…آذربايجان
و اما چرا اودي ها به عنوان وارثان مردم آران تلقي شده اند؟. مسئله اين 
است كه اودي ها مسيحي مانده اند. بله، همه آرانيان باقي مانده مسلمان شده اند 

خش كوچكي از اودي ها مسيحي مانده اند. و بعنوان يك ملت و يك آيين و ب
همه مسيحيان ساكن در سوان تا در بند آرانيان  "به جهانيان اعالم مي گردد: 

  ."ارمني شده مي باشند و همه مسلمانان، آرانيان ترك شده محسوب مي شوند
و اكنون تحت واي بر آرانيان بيچاره كه افسانه نيستند بلكه مردمي زنده 

نام هاي لزگي، الك، تباسران، زاخور، روتول، آغول، آرچ، خينالوغ، گاپوتلي، 
  جك، كريز، بودوغ مي باشند.

با توجه به اهميت موضوع، مقاله حاضر را در باره تنها قوم مسيحي آراني 
  يعني اودي ها بشرح زير تقديم مي كنيم.   

ز بزرگ واقع در شمال در كوه پايه هاي جنوب شرق رشته كوهها قفقا
زندگي مي كند. زبان  (udi)جمهوري آذربايجان فعلي قوم كوچكي بنام اودي 

آنان جزو گروه لزگي شعبه شرقي قفقاز مي باشد. اودي ها كه پيرو آيين مسيح 
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هستند و از خود خطي ندارند، بنا به نظر كارشناسان يكي از اقوام آران بشمار 
  مي روند.

م است اما اودي هاي مسيحي بين دو كليساي مردمان اگر چه شمار آنان ك
مسيحي قفقاز تقسيم شده از، بخش بزرگ آنان پيرو كليساي ارمني و مابقي از 

به گرجستان مهاجرت كرد و يك روستاي اودي  1922كليسيا گرجي در سال 
بنا كرد. امروزه سه ناحيه اودي نشين وجود  octomberiنشين بنام اكتمبري 

اي اكتمبري گرجستان، وارتاشن مركز ناجحيه همنام و روستاي نيژ دارد: روست
nizh  در ناحيه كوتكاشن آذربايجان. بر اساس آمار رسمي شمرا كل آنها رد
  نفر در آذربايجان ساكن بودند.  6000نفر مي رسيد كه  7000به  1979سال 

حال ببينيم اودي ها كيستند، چگونه زندگي مي كنند چه ديدگاه هايي 
  ارند و گذشته تاريخي آنان چگونه بوده است؟د

وارتاشن و نيژ اودي نشين كه از نظر تقسيمات اداري جزو نواحي 
وارتاشن و كوتكاشن هستند از نظر تاريخي جزو شكي و كاپاغاك آران بودند. 
چنان كه معروف است، كاپاغاك پايتخت آغوانك بود. بعدها، وقتي كه 

اوتيك ارمني تشكيل شد، –اي آران و آرتساخ مرزباني آران بر اساس استان ه
پايتخت به شهر پارتاو (بردا) در اوتيك منتقل شد، اما شكي و كاپاغاك اهميت 

  خود را از دست ندارند. 
مسيحيت به همراه اقوام قفقاز در سرزمين آران گسترش يافت و هنگام 

ذيرفت و تقسيم كليساها، كليساي آران گرايش كليساي حواريون ارمنيان را پ
  در نتيجه متمايل به ارمنيان گرديد. 
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آنگاه، در طول تموجات تاريخي، گرايش اودي ها به مسيحيت همواره 
انگيزه اي براي حفظ هويت ملي بوده است. اودي ها كه حاكميت سياسي 
مركزي را از دست داده بودند، قرن ها توسط اقوام حاكم بر منطقه اداره شده 

قل خود را حفظ كردند. وضعيت در زمان سلطه تازيان، موقعيت نيمه مست "عمال
 "مغوالن و حتي بعد از لشكركشي اراذل تيمور كه در طول آن كاپاغاك كال

ويران شد و گروه هاي بزرگي از اودي ها به افغانستان به اسارت برده شدند، 
همين گونه باقي ماند. در اين دوره ها، كليسا معرف منافع ملي و جايگزين 

ت مركزي بود. اوضاع در زمان قزلباشها نيز مدتهاي طوالني تغيير نكرد حكوم
در دشت ها مستقر بودند و اقوام بومي را يا نابود مي كردند  "زيرا اينها عمدتا

يا از موطن خود بيرون مي راندند. تركيب ملي، زبان و آيين ساكنان كوه پايه 
 -ان اودي نواحي شكياي مدت طوالني بدون تغيير باقي ماند. بويژه ساكن

م. ر موطن خود زندگي مي كردند آيين و 18كاپاغاك كه در آغاز سده 
اعتقادات مسيحي و تماميت ملي خود را بخوبي حفظ نموده بود. در اينجا نيز 

  همانند قراباغ، خاندان هاي ملك هاي محلي پا بر جا مانده بودند.
اسي، فرهنگي و م. قاطعانه عوض شد. علل سي18اوضاع در اوايل سده 

اقتصادي آن بسيار بودند اما اينجا جا و زمان بررسي آنان نيست. مسئله اين است 
م. شكي موسوم به نوخي و كاپاغاك موسوم به قابال به زور 18كه در سده 

مسلمان و ترك زبان شدند يعني آن چه كه براي تشكيل يك ملت متحد قزلباش 
  ترك زبان مسلمان ضروري بود.

قفقاز دوران سختي حكمفرما بود. اوضاع نابسامان سياسي در در ناحيه 
ايران عرصه را براي تركيه عثماني بازگذاشت تا بر منطقه قفقاز تابع ايران دست 
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اندازي كند. از سوي ديگر، مقامات محلي ايران در واليات دور دست كه اينان 
  در قفقاز روساي قبايل قزلباش بودند، مدعي خودمختاري بودند.

ر همين دوره، گرايش سياسي مردمان مسيحي قفقاز متوجه روسيه مي د
شد كه روز بروز قوت مي گرفت. اودي ها نيز از اين امر مستثني نبودند. آنان 

چند بار به پتر كبير مراجعه مي كنند و خواستار كمك او براي  1824در سال 
مارس  20رخ رهايي از ظلم حاكمان مسلمان مي شوند. آنان بويژه در نامه مو

ملتمسانه بعرض مي رسانيم كه در طول سالها اين «چنين نوشته اند:  1724
خدانشناسان اوباش چه به سر ما آوردند، نخست كليسا را آتش زدند وبالياي 
زيادي براي معتقدان بوجود آوردند، كشيشان را به انكار واداشته برخي را نيز 

دند، وانك و دشت خالي از سكنه كشتند، زنان و بچه هايشان را به اسارت بر
شدند تا امروز كه ما در بال و مصيبت زمان مي گذرانيم، نه زنده ايم نه مرده. ما 

  ».            …آراني هستيم و ملت ما اوتيك
، بخش بزرگي از اودي ها كه از 18سده  50در سالهاي بعد بويژه در دهه 

ودند و از جهان خارج نيز همه سو تحت محاصره عنصر مسلمان ترك زبان شده ب
كمكي دريافت نمي كردند، اسالم را پذيرفتند. به موازات پروسه سكونت ترك 
زبانان كوچ نشين، زبان تركي نيز توفق پيدا كرد. بدين سان، در همين مدت، 
نواحي خاچماس، پادار، واندام، موخاس، كوتكاشن، خلخال، بوم، قاباال، 

، قرابوالغ و ساير روستاهاي اودي نشين مخلدواخ، كيش، بالوشن، اولوداش
هويت ملي خود را از دست داد. اودي هاي برخي روستاها چون ميرزابيلو، 

ترك زبان شده ليكن مذهب مسيحي  "جورلو، سلطان نوخي و غيره تدريجا
  خود را حفظ كردند.
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م. به جوامع مسلمان، مسحي كليساي 19ملت كوچك اودي در سده 
س تقسيم شد. مذهب ارتدكس از سده دهم در ميان آنان ارمني و مسيحي ارتدك

گسترش يافته بود. اين چند  19و  14، 12ريشه دوانيده بويژه در سده هاي 
گانگي آييني تاثير عميقي بر باورهاي ملي اودي ها نهاد. آنان كه مسلمان شده 

تنها  "آودي"در جامعه كلي مسلمان مستحيل يم شدند. بعنوان  "بودندسريعا
اودي "دي هاي مسيحي شناخته مي شدند و بخش معتقد به كليسيا ارمني به او

موسوم  "اودي گرجي"و بخش معتقد به كليسيا ادتدكس گرجي به  "ارمني
معمول  "مسحي"شدند. بتدريج رد زندگاني اودي ها واژه كشتون به معني 

ل در طول زمان مفهوم تماميت قومي به خود گرفت كه معاد "گرديد و تدريجا
نيز معادل آن  "ارمني"ادبي آن رد معتقد به آيين ارمني است. غير از آن واژه 

مورد استفاده قرار گرفت ارمني يا كشتون تمام آن مسيحيان كليساي ارمني 
اتالق مي شد كه به دو گروه ارمني زبان و اودي زبان تقسيم شده بودند. مي 

 "كشتون"واژه  مبين تماميت مذهبي چون "ارمني"توان گفت كه واژه 
گرديد و در عين حال معرف مليت و قوميت آنان نيز بود. سنگهاي قبر اودي 
هاي روستاي نيژ بخوبي گوياي اين واقعيت هستند. براي نمونه، در چهار 
قبرستان روستاي ياد شده به اينگونه نوشته ها روي سنگ هاي قبر برخورد مي 

  كنيم:   
االكيان نيژي اودي زبان غالم مسيح، در اينجا مقدسي آوانيس بغوسيان د«

  "بخاك سپرده شده است …معتقد به كليساي ارمني، آرمن 
  اين سنگ قبر مارگوس آقاجانيان است"
  شاهزاده قوم اودي زبان نيژ 
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  "…مليتش ارمني مذهبش پير گريگور روشنگر 
  اين سنگ قبر شاهزاده زروني نيژي است"
  بغوس ماتوسيان، معروف در جهان 
  "…روشنگر از قول اودي زبان مليتش 

از سويي هم معادل  "ملت"از نمونه هاي فوق مشاهده مي شود كه واژه 
مذهب و هم قوميت است و از ديگر سو به مفهوم محدود قومي تعلق زباني را 
مشخص مي سازد. اين پديده حتي در سده قبل مشاهده شده است: آ. 

ساكنان ارمني واليت نوخي «چنين نوشته است  19آراسخانيان پژوهشگر سده 
از نظر مليت، زبان و سرنوشت تاريخي يكپارچه نيستند. ارمنيان بومي آنجا اودي 
هايي هستند كه به زبان خاصي صحبت مي كنند. آنان ساكن روستاهاي نيژ و 

ارمنيان  (يعني اودي ها) در برخي روستاها زبان تاتاري را  …وارتاشن هستند
و توام با زبان مادري بكرا مي برند. اينگونه ارمنيان رد نيز به عاريت كرفته اند 

نوخي، جورلو، ميرزابيلو، وارتانلو، مالخ فرينگي كند زندگي  -روستاهاي سلطان
  ."مي كنند

با اين حال، ساكنان ترك زبان اما مسيحي ارمني روستاهاي اخير اودي 
  ند.هايي بودند كه هويت و آگاهي ملي خود را تا امروز حفظ كرده ا

جالب توجه است كه اين استنباط از نام هاي قومي و مذهبي در اثر قازار 
هوسپيان از اودي هاي ترك زبان ارمني آيين اهل روستاي جورلو تحت عنوان 

 "مورد تاكيد قرارگرفته است. و تقريبا "نگرشي بر ارمنيان اودي و مسلمان"
 -دي زبان ارمنيمردم او"در همه صفحات آن به عبارات زير برمي خوريم: 

روستاهاي  "، "مذهب -روستاهاي اودي نشين ترك زبان ارمني"، "مذهب
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و  "مذهب -اودي زبان ارمني"،  "اودي زبان و ترك زبان سرزمين اودي ها
-اودي زبان ارمني"، "ارمنيان اودي زبان و ترك زبان سرزمين اودي ها"

ارمني اهل "، "اارمنيان اودي زبان و ترك زبان سرزمين اودي ه"و  "مذهب
  ."مردم ارمني سرزمين اودي ها" "اودي

فرق اودي هاي ارمني و گرجي تنها در برخي مراسم مسيحي است. اودي 
هاي ارمني نام و شهرت ارمني دارند و گروه دوم نام گرجي انتخاب مي كنند. 

به همت زينوبي سيليكيشويلي  1922چنانكه اشاره شد بخشي از آنان در سال 
رجستان مهاجرت كرد و بنام او روستاي اودي نشين زينو بيان نام اودي به گ

گروه مردم  1975به اُكتمبر تغيير نام يافت. در سال  1938گرفت و در سال 
شناس و قوم شناس در اينجا تحقيق كرده اند. بر اساس گزارش آنان اودي ها 

ن، در گرجستان ويژگي هاي قومي خود را حفظ نموده اند (نام اودي، زبا
  ويژگي هاي فرهنگي و زيستي).

  
  باورهاي مذهبي اودي ها

مسيحيت بعنوان جهان بيني و ايدئولوژي حتي بعنوان يك نظام فكري 
هرگز ريشه هاي عميقي در ميان اودي ها نداشته است. علي رغم وجود مكان 
هاي پرستشي (كليسا، وانك) فراوان مسيحي، نظام باورها و عقايد مذهبي اودي 

جسم و باورهاي مردمي بويژه در احترام به درختان، نيروهاي آسماني و ها در ت
پرستش هاي طوايفي نهفته است. آنها محدوديت هاي مذهبي نداشته اند، همان 
مكان هاي مقدس مردم براي اودي هاي ارمني، گرجي و حتي مسلمان ارزش 

  برابر داشت.
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ز چه در يا مراكز پرستش گسترش فراواني داشت. تا امرو "اجاق"
وارتاشن و چه در نيژ و حتي روستاهاي اودي نشين مسلمان، از اينگونه مراكز 
به وفور يافت مي شود. اوديان آنها را به ياد يك شخص، يك شهيد يا جد و نيا 

 "اجاق"بنا مي كردند. اعتقاد به آنها از حد طايفه و قوم پا فراتر نمي گذاشت. 
در حياط ها،  "يك متر ارتفاع) معموالها مكان هاي مقدسي هستند (با حدود 

سده حاضر در باره  20باغها و در راه ها قرار دارند. ي. الاليان قوم شناس دهه 
در ميان هر قوم و نسل، زيارتگاه "اماكن مقدس اودي ها چنين نوشته است: 

يك درخت مقدس مي باشد و در پاي آن يك  "هايي وجود دارد كه معموال
نگ قبر محسوب مي شود. اهل خانواده اين قبر را به نياي سنگ قرار دارد كه س

خود منتسب نموده در روزهاي عيد پاك و خاج مقدس آن را تبرك مي كند. 
همه اعضاي خانواده در زيارتگاه  "عصر هاي قبل از عيد پاك و ميالد، تقريبا

يعني روي سنگ قبر شمع روشن مي  "روزه را مي گشايند"جمع مي شوند و 
وسه مي زنند و هر كس تخم مرغي مي خورند و به خانه هاي خود مي كنند، ب

روند تا شام صرف كنند و يا خوراكي ها را از خانه به آنجا مي آوردند تا با هم 
ميل كنند. هنگام ازدواج، عروس و داماد مربوط به اين خانواده قبر نياي خود 

ا غير از واژه . براي اين زيارتگاه ه"را مي بوسند و شمع روشن مي كنند
) (به اودي به معني مقدس) نيز بكار مي رود. گاهي evel، واژه اوِل ("اجاق"

نيز واژه پير بكار مي رود كه در آذربايجان گسترش فراواني دارد. در وارتاشن، 
  اكنون اوِل هاي توكوش، پيل، تونكوز، مازيك، كومسا و غيره معروفند. 

ند صاحب اعتبار و شهرت فراواني هست "اجاق"خانواده هايي كه داراي 
مي باشند. زيرا اين امر نشان دهنده موقعيت استوار اجتماعي، زندگي پاك و 
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فروتني آن خانواده است. ايجاد وصلت با اين گونه خانواده ها باعث عزت و 
  احترام افراد مي شود.

پرستش درختان نيز در باورهاي مردم از جايگاه ويژه اي برخوردار است. 
چه اين امر در ميان مردمان ديگر بويژه قفقاز مرسوم بوده است اما در ميان  اگر

اودي ها از تاكيد خاصي برخوردار مي باشد. تا امروز مساكن اودي ها با 
درختان متعدد محاصره شده اند و خود زيارتگاه هايي محسوب مي شوند و 

زخمي كردن زائران زيادي را بسوي خود جلب مي كنند. به اعتقاد آنان ، 
درخت، زدن و يا حتي بريدن يك شاخه كوچك از آنها ممنوع است. شاخه ها 
خشكيده اين درختان روي زمين مي افتند و كسي به آنها دست نمي زند مگر 

  زماني كه براي پختن گوشت قرباني نياز به هيزم باش.       
 "مدتادرختان مورد پرستش انواع مختلف دارند. در ميان اودي ها آنها ع

شامل چنار، صنوبر، شمشاد و بيد هستند. اودي ها فقط درختان گردو و ذغال 
شياطين "اخته را مستثني مي كنند زيرا به اعتقاد آنان در زير اين درختان 

. در زير اين درختان نمي توان خوابيد و يا بچه خواباند. زخمي كردن "واقعند
  آيد.درختان قبرستان گناهي نابخشودني به حساب مي 

زيارتگاه هاي مردمي و مسيحي، در روزهاي عيد مملو از جمعيت مي 
شوند. واژه جشن در ميان اودي ها به دو صورت بكار مي رود: آخسيما (در 
وارتاشن) و آخسيباي (در نيژ). اسامي اعياد به اين واژه ها ختم مي شوند مانند 

ادل عيد پاك است، و مع "عيد بزرگ"كاالآخسيما يا كاالآخسيباي كه به معني 
وارتيوارون آخسيما، عيد آب پاشي، زارزارتارون آخسيما يا عيد زارزارتار 
ارمني (درخت آرايي)، توالفرپسون آخسيما يا جشن انگور، مايين آخسيما (عيد 
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سياه) يا روز اموات و غيره. در كنار نام هاي ارمني اعياد اودي ها، برخي نام 
د: خاچاخناخونچشتيون (در نيژ) يا هاي اودي نيز وجود دارند مانن

 "بيرون آوردن صليب از آب"خاجويلجيسچسون (در وارتاشن) كه به معني 
يا اُجاق خويي  he’ghoxmaبوده معادل عيد غسل تعميد ارمني است. هغوخما 

(عيد كوچ مقدسين) معادل عيد عروج  ogaghxoi-taghala-ghiتاقاالقي
 "روزه نخستين"(حليم) معادل   harisin-duruxمسيح، هاريسين دوروخ 

  ارمني يا سركيس مقدس است.
غير از اعياد ياد شده، عيد هايي هم وجود داشته اند كه باعث گرد هم 

ماهيت  "آيي اودي هاي متفاوت از نظر زبان و آيين مي شدند. اين اعياد عمدتا
حيه روز سه شنبه بعد از عيد پاك از تمام روستاهاي نا "اجتماعي دارند. مثال

نوخي به زيارت وانك مشهور يغيشه واقع در وارتاشن مي روند، (به كاالگرگس 
نيز مشهور است، به معني كليساي بزرگ). پس از آن روز پنجشنبه زيارت از 
وانك يغيشه نيژ انجام مي شود. اين جشن هاي تفريحي كه از صبح تا عصر 

  اني مي باشد.بطول مي انجامد همراه با اسب سواري، رقص و آواز و قرب
كليساها و وانك ها ي موسوم به يغيشه در سرزمين اودي ها بسيارند، اينها 
چه براي اودي هاي ارمني و گرجي و چه مسلمان محترم بوده اند و قازار 

  هوسپيان ياد شده در باال نيز در كتاب خود اين امر را تاكيد نموده است.
اماكن مقدس موسوم به يغيشه را  اودي ها در تنازع بقاء خود نه تنها توانستند

حفظ كنند بلكه موفق گرديدند اماكن جديدي را نيز احداث نمايند و اعتقاد و 
 وفاداري خود را نيز نگاه دارند.   
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  آذربايجان بر پايه برخي منابع ارمني
  

تقريباً در همه منابع ارمني بطور مستقيم يا غير مستقيم به آذربايجان به 
الي ايران اشاره شده است. در اين منابع نام اين خطه به عنوان سرزمين شم

) ضبط شده و تا امروز نيز در كتاب ها و Aterpatakanصورت آترپاتاكان(
مطبوعات و رسانه اي همگاني ارمني همين نام به كار مي رود. در برخي منابع 

براي آن به كار مي رود. لفظ آذربايجان شيوه  "سرزمين ماد"حتي نام 
  اري تركي منشعب از تازي براي اين سرزمين است.نامگذ

هزار  100آذربايجان سرزمين  بزرگي بالغ بر ، بر اساس منابع ارمني 
در غرب درياي مازندران و شرق اروميه و جنوب رود ارس  كيلومتر مربع

  است.
پ.م. در قالب حكومت ماد و سرزمين  7-6اين سرزمين در سده هاي 

ماد كوچك در  نشين پ.م.  جزو ساتراپ 6-4هاي ماد قرار داشت و در سده 
از خودمختاري  برخوردار شد. از ديرباز  321حكومت هخامنشي بود. در سال 

مهرداد پيش از ميالد  80حاكميت داشتند. از دهه  اقوام مادي در اين سرزمين
شاه آترپاتكان تحت فرمان تيگران بزرگ پادشاه ارمنستان قرار داشت. شاهان 

م. آترپاتكان را به  1-3در سده هاي  اشكاني ارمني (سلسله اشكانيان ارمنستان)
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استان ماد  يا آترپاتكان ارمنيمايملك موروثي خود تبديل كردند و آن را 

  ناميدند.
ومت ساساني قرار داشت و از سده آترپاتكان در قالب حك 252در سال 

هاي چهارگانه ايران با مركز گنجه گرديد. پس از تقسيم  كوستاكششم يكي از 
ميان روم و ايران ، آترپاتكان با نواحي خوي و سلماس  387ارمنستان در سال  

استان  15(هر و زارواند) به استان پارسكاهايك ارمنستان بزرگ (يكي از 
  ق شد.ك بزرگ) ملحارمنستان بزرگ يا هاي

به تصرف تازيان در آمد و كوچ  م. 638-643اين سرزمين در سال هاي 
نشيناني از عربستان در آنجا  اسكان يافتند و تالش نمودند اهالي بومي را تازي 
كنند (همانند مصر و اردن و فلسطين ، سوريه و ليبي و غيره). در سده دهم 

يه ، آيلي ، تراب ، تامبر) جزو قلمرو ميالدي برخي از مناطق آترپاتكان (اروم
ن ( استان وان امروزي و سپوراگاحكومت پادشاهي ارمني آرزروني در وا

  مناطق ساحلي جنوب ارس) در آمدند. 
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 1غصب نام آذربايجان

 
 

آذربايجان بر مناطق آران  نام جمهوري  كارگيريه ب پيش از 
بسياري از برهه  در 1813سال  وشيروان اين منطقه به همراه بخشي از قفقاز تا

مختلف  هاي تاريخي، ناحيه اي از ايران بوده است. اين ناحيه از جنبه هاي
هزاران سال با ايران داراي پيوند ديرين و مشترك و هم خواني بوده است كه 

نتيجه بي كفايتي پادشاهان قاجار و دست اندازي هاي امپراتوري روسيه از  در
 -نگام مردم قفقاز و آران، در هم خواني هاي فرهنگي تا آن ه .ايران جدا شد

  .داشتند ديني با هويت ايراني قرار
 هايي كه از تاريخ نويسان يوناني برجامانده است حكايت از اين نوشته

مشتق شده است. آتروپات يكي از » آتروپات«دارد كه آذربايجان از نام 
آخرين پادشاه هخامنشي بود كه در جنگ ميان داريوش سوم،  سرداران ايراني

گوگمل در سپاه ايران فرمانده مادها بود. پس از  و اسكندر مقدوني در نبرد
آذربايجان فعلي ايران) به آتروپات رسيد و ( مرگ اسكندر قسمت شمالغرب ماد

اقدام نمود و منطقه تحت حكومت خود  در آنجا سردار ايراني به ايجاد حكومت
آترو به معناي آتش و پات  يه آتروپات متشكل ازرا آتروپاتگان ناميد. وجه تسم

منطقه بوده است و  باشد و آتشكده زرتشتيان نيز در اين به معناي نگهبان مي
 اكثر تاريخ نويسان بخصوص مورخان يوناني محدوده جغرافيايي و قلمرو

آذربايجان (آتروپاتگان) از شمالغربي از طريق رود ارس، از شمال به وسيله 

                                                           
1 / http://www.arannews.ir/fa/news/25034.aspx 
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اند در دوران  از جنوب غربي به وسيله درياچه اروميه عنوان كرده ودرياي خزر 
اند و  ناميده هاي شمالي رود ارس را آران مي مياني سرزمين هاي باستان و سده

پس از انقالب اكتبر سال . آذربايجان ناميده شده است اراضي جنوب آن را
ان عثماني از شركت در نخستين جنگ جهاني، ترك و كناره گيري روسيه 1917

حزب مساوات ابتدا با بلشويك  نفود خود را در قفقاز گسترش دادند. سران
افتاد و مساواتيان در  هاي قفقاز نزديك شدند، ولي سرانجام ميانشان اختالف

تشكيل  در شهر تفليس دولت خود را 1918تاريخ بيست و هفتم ماه مه سال 
 ل كردند.اينجا بود كه براياعالم استقال» جمهوري آذربايجان«دادند و به نام 

اولين بار ، منطقه اي كه در طول تاريخ آلبانيا ، اران و شروان ناميده مي شد ، 
را يافت . و اين اقدام به شدت از سوي   "جمهوري آذربايجان  "جعلي  نام

مطبوعات وقت ايران از جمله شاعر بزرگ ايراني ملك الشعرا  نويسندگان و
قرار گرفت . مطبوعات و نويسندگان ايراني با  اضبهار به شدت مورد اعتر

تاريخ اعالم كردند كه نام آذربايجان در  نوشتن مقاالت تحقيقي و با استناد به
ايران است اطالق شده و نامگذاري  طول تاريخ فقط بر آذربايجان واقعي كه در

اغراض سياسي و پان  منطقه اران و شروان بدين نام ، صرفا با اهداف و
 .ستي استتركي

 
 محدوده جغرافيايي اين كشور در قديم

 سرزميني كه در شمال رود ارس قرار دارد و امروزه با نام جمهوري

اي نه چندان دور نامي داشت كه در منابع  شود در گذشته آذربايجان شناخته مي
نگاران قبل از  شد. مورخان و جغرافي نام اران يا آلبانيا خوانده مي تاريخي به
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هاي قفقاز  استرابون معتقدند اين سرزمين شامل جنوب رشته كوه مچونميالد ه
خزر تا رود آالزان امتداد دارد و از جنوب به سرزمين  تا رود كُر را از درياي

هاي متفاوتي  ي جغرافيايي اران نظريه محدوده يآتروپاتن محدود است. درباره
شمال جمهوري قفقاز كه در  وجود دارد فاصله ميان رود ارس و در بند

دو طرف رود كُر  هاي آذربايجان و كنار درياي مازندارن قرار دارد يا سرزمين
 تا رود ارس همگي محدوده جغرافيايي است كه در مورد اران از آنها ياد

 .است شده
 
 !! نام پايتخت

ايران زمين است كه بناي آن را به خسرو  شهر باكو از شهرهاي كهن
زمين  همواره بخشي از ايران اند. اين شهر ت دادهيكم انوشيروان ساساني نسب

عهدنامه  هاي ايران و روس، نخست طي بوده است تا اين كه پس از جنگ
ايرانيان  .شد تزاري واگذار  م به روسيه1813خ/1192ق/1228گلستان به سال 
  عهدنامه گيري آن جنگيدند و آن را گرفتند. اما دوباره طي براي بازپس

ي تزاري واگذار شد. از  م به روسيه1828خ/1207ق/1244سال چاي به  تركمان
شهر باكو از زمان باستان به خاطر نفت آن  .پس ديگر به ايران بازنگشت آن

پهلَو) كه -شده بود. به طوري كه بهرام چوبين (از خاندان اشكاني مهران شناخته
منطقه براي  ساسانيان سپهبد و مرزبان شمال غرب ايران بود از نفت اين در زمان

آتشين استفاده كرد كه پس از وي نيز هم چنين كاربرد داشت و  ساخت سالحي
اي  گفتند. نفت واژه مي» انداز نفت«كرد  استفاده مي به كسي كه از اين سالح
در ايران شناخته شده بود و بسياري از  هاي قديم اوستايي است و از زمان
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اند كه بدون  طبيعي بنا شده بوده گازهاي نفت يا  هاي ايران بر روي چاه آتشكده
به » مرآت البلدان«اعتمادالسلطنه در .است آمده تالش چنداني بر روي زمين مي

از بادكوبه مختصري شرح حال  م) در عبور1873خ/1252ه.ق. (1290سال 
  :است را چنين نوشته» شهر

مداين قديمهء دنيا محسوب و در يكي از  بالجملهشهر بادكوبه از"
شهر مرتسم شده است و تقريباً  يوار شهر لوحي نصب و تاريخ تعمير اينبروج د

شود  آنجا مالحظه مي اين تعمير ششصد سال قبل شده... از ابنيهء قديمه كه در
سنگ  است كه بناي آن از» برج دختر«برجي است بسيار مرتفع كه موسوم به 

دايت و آجر شده و مشرف به بندرگاه است و حاال چراغ بحري براي ه
خواهند وارد بندرگاه شوند بر سرآن برج شبها  دريا شب مي هايي كه از كشتي

  ..." ...نمايند روشن مي
 

را به » بادكوبه» زدايي از اين منطقه، ابتدا نام در راستاي ايراني  جالب است كه
 ي تركي نيز پيدا اند و برايش ريشه برگردانده» باكي«باكو و سپس به 

 )ي تپهمعنا (بهذ.اند كرده
  

 كشور الفباي
اين ملتها را بايد تغيير داد. بايد برايشان تاريخ وفرهنگي ساخت  تاريخ

تلقي نكنند. اين در واقع سياستي است كه امپراطوريروسيه  كه روسيه را مهاجم
ايران و روس و تصرف بخشهاي مهمي از ايران  تزاري پس از جنگهاي نابرابر

ننگين گلستان و تركمانچاي با دولت  معاهدات آن زماندر منطقه قفقاز و انعقاد
در منطقه قفقاز يا  حكومت قاجاريه در مورد مردم ساكن وقت ايران يعني
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تزاري در  درست است كه روسيه.جمهوري هاي كنوني اين مناطقاجرا كرد
 زمينه تاريخ سازي و جعل فرهنگي برايخلق هاي ساكن در منطقه قفقاز توفيق

رژيمĤهنين كمونيستي به ضرب و  روسيه تزاري يعني زيادي نداشت اما خلف
قفقاز توانست توفيق  زندان و تبعيد و كشتار عالمان ديني منطقه زور سركوب و

قفقاز  آورد. تاريخ و فرهنگ خلق هاي ساكن در منطقه قابل توجهي به دست
تاريخ و فرهنگ گذشته مردم قفقاز اعم  دوباره نويسي شد كتابهاي نشاندهنده

گرجستان و ساير  ارمنستان و هوريهاي مستقل كنوني يعني آذربايجان وازجم
آوري و نابود  داغستان به بهانه هاي مختلف از دسترس جمع مناطق از قبيل

تالش  شدند. كمونيستها كه ازغيرمسلمانان اين منطقه بيم و هراس زيادي بخاطر
رجي ها و براي اتصال به گذشته تاريخيخودشان نداشتند الفباي مخصوص گ

قفقاز را تغيير ندادند. اماالفباي مسلمانان قفقاز از اين حيله  ارمني هاي
نماند. براي اينكه ارتباط مردممسلمان قفقاز با گذشته تاريخي  كمونيستها مصون

در جمهوري آذربايجان چندين بارالفبا تغيير داده شد  شان بطور كامل قطع شود
مي توانستند از كتب تاريخيخود كه به ن كه حاصل آن تربيت نسلهايي بود كه

عربي نوشته شده است  زبان فارسي و نيز زبان آذري با الفباي فارسي ـ
نمي  بهرهببرند. با حيله كمونيستها ديگر مردم جمهوري آذربايجان حتي

توانستنداشعار زيباي نظامي گنجوي و مال محمد فضولي را بخوانند و بفهمند. به 
ريف تاريخ و تاريخ سازي و جعل فرهنگ براي مردم ترتيب راهبراي تح اين

آماده شد. كمونيستها قهرمانان فرهنگي و بخصوص اسالمي  جمهوري آذربايجان
فراموشيسپردند و ضد قهرمانان را به تاريخ آنها  در تاريخ اين مردم را به بوته

خي غيرواقعي و بي ارتباط با حقايق تاري افزودند. براي ايجاد هويتي دروغين و
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جعلشده مورد پذيرش مردمان  تالش شد. حتي براي اينكه اين هويت تحريف و
كمونيستيكه ظاهرا  ساكن در منطقه قفقاز قرار گيرد متناقض با اصول رژيم

اين  براي ايجاد جامعه اي وراي ناسيوناليسم و بي طبقه تالش مي كرد در
. بطور زيركانه  قبيلجوامع رژيم كمونيستي و ابزار امنيتي آن يعني ك .گ .ب

نوعيناسيوناليسم دروغين و قومگرايي هدايت شده را ترويج مي كرد.در اين  اي
جمهوري آذربايجان تاريخ جعل شده و حتي كامالوارونه براي اين  چارچوب در

نيز زبان آذري البته با الفباي كريل نوشته شدو به عنوان  ديار به زبان روسي و
تاريخ شناس آذري قلعه دربند كه » و ذوالفقارل » مثال به قول محرم

مقابل تهاجمات از طرف شمال  كامالمشخص است براي محافظت منطقه در
گردد در تاريخي  ساخته شده است و ريشهتاريخي آن به زمان ساساني ها باز مي

دفاع از  كه جاعالن تاريخ مي نوشتند بهعنوان قلعه اي معرفي مي شد كه براي
احيه جنوب ساختهشده است! شايد در هيچ جاي دنيا شهر تاريخي دربند از ن

نداشته باشيم كه درعرض كمتر از يك قرن، زبان يك ملت سه بار تغيير  سراغ
 .باشد كرده

  
 روز ملي

 است ميالدي   1991  اوت 30 روز استقالل جمهوري آذربايجان روز
اف بر اساس اهد د اماياين كشور به استقالل رس  كه پس از فروپاشي شوروي

 جمهوري آذربايجان  خاص دولتمردان جمهوري آذربايجان روز ملي و استقالل

ماه مي سال  28كه بر اساس نظريه آناندر روز   مي معرفي مي شود 28روز 
در شهر  "محمد امين رسول زاده  "آذربايجان به رهبري  شوراي ملي 1918
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 "و درآن  حسن بي آقايو برگزار مي كند تفليس اجالسي تاريخي به رياست
كند. ضمن صدور بيانيه براي  را صادرمي "بيانيه استقالل جمهوري آذربايجان 

پارلمانتاري و براساس  اولين بار تاسيس جمهوري آذربايحان با اصول اداره
درزمان  .اصول دموكراتيك دربين كشورهاي شرق به جهانيان اعالم مي شود

 قانون اساسي و پايه برايتشكيل دولت آذربايجان، اين بيانيه را بعنوان 

سازماندهي و تاسيس دولت مستقل آذربايجان بيان مي كند و از اين تاريخ به بعد 
 .به تاريخ در جمهوري آذربايجان به وجود آمد  در نگاه نادرستي مبناي

 
  

 جعلي اطلس
 چندي پيش از سوي آكادمي ملي علوم آذربايجان اطلسي جعلي به 

ن اطلس تمامي اراضي ايران و بخشي ازمحدوده چاپ رسيد كه در تصاوير اي
جمهوري آذربايجان به عنوان خاك اين كشور معرفي شده  كشورهاي همسايه

رييس انستيتوي تاريخ جمهوري آذربايجان و از  "يعقوب محموداف" .است
كند كه اين اطلس نشان دهنده  دراين خصوص ادعا مي  طراحان اين اطلس

اساس تصميم هاي  ان است كه در طول تاريخ براراضي اصلي جمهوري آذربايج
 .ناعادالنه از كشور جدا شده است
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 :علمي و فرهنگي ايراني  تحريف شخصيتهاي

  
 طوسي خواجه نصير

 هاي درسي و رسمي در جمهوري آذربايجان، خواجه در كتاب

نصيرالدين طوسي بعنوان شخصيتي آذربايجاني معرفي شده كه اصالتي آذري 
 .به منطقه اي نزديك نخجوان مي باشد مربوط داشته و

در نهايت شگفتي خواجه  دولت جمهوري آذربايجان با انتشار تمبري  
فيلسوف   بعنوان نصير الدين توسي فيلسوف، دانشمند و رياضيدان ايراني را

 آذربايجاني معرفي كرده است.البته مجسمه هاي زيادي نيز از اين شخصيت

ده و درنقاط مختلف شهرهاي باكو و گنجه بعنوان برجسته ايراني ساخته ش
 .آذربايجاني يه نمايش درآمده است شخصيت

 
 :شهريار استاد

معاصر  اگر نتوان سيد محمدحسين شهريار را بزرگترين شاعر دوران
ايران ناميد بدون شك او يكي از بزرگترين شاعران اين دوره خواهد بود. 

به ويژه غزل سرآمد است اشعار زيبا و  عالوه بر آن كه در شعر فارسي شهريار
زبان مادري خويش تركي آذربايجاني سروده است. شايد همين  دلنشيني نيز به

جريان هاي سياسي قوم گرا تالش نمايند تا از  امر باعث شده است گهگاه برخي
دولت   گراي آذري استفاده كنند. شهريار به عنوان نمادي براي جريان قوم

شوروي ميراث دار  ن نيز كه پس از فروپاشي اتحاد جماهيرجمهوري آذربايجا
شاعري  سياست هاي شوروي سابق شده است به طور مداوم از شهريار به عنوان
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 آذري استفاده تبليغاتي مي كند. كنگره ها و مراسم هاي متعدد و مجلل، استفاده

شهرهاي  از اشعار آذري شهريار و نامگذاري خيابان ها و تاالرها و مياديني در
آذربايجان ناخودآگاه تداعي كننده آن است كه گويي محمد حسين  جمهوري

انديشه هايش با سياست هاي پان آذري اين جمهوري  شهريار در اشعار و
 .است هماهنگ و شاعري قوم گرا بوده

شهريار در اشعار بسياري نسبت به ايران و آذربايجان موضع گرفته و 
خن رانده است. تاكيد روشن شهريار در شعر زير پيوند ناگسستني اين دو س از

تا باشد آذربايجان پيوند ايران ”آذربايجان با فريادي رسا مي گويد  بر اين كه
ديدگاه راسخ و مستحكم وي نسبت به يكپارچگي وتماميت  نشانگر“ است و بس

 :ايران است

 زتو آبادي ايران زتو آزادي ايران             

 باد آذربايجانآزاد باش اي خطه آ 

 آذربايجان پيوند ايران است و بس تا باشد 

 آذربايجان فرياد” اين گفت باصوتي رسا 

  
 ابوعلي سينا و شاگرد او بهمنيار

تحريف تاريخ،دانشمند برجسته ايراني   بزرگ پروژه يكي ازقربانيان
هيچ اند  بافان پان آذريسمنتوانسته تاكنون تاريخ ابو علي ابن سينا است. هر چند

خود مبني بر تركتباربودناين دانشمند  گونه مدرك و سندي را در اثبات ادعاي
مقابل،ايرانيبودنايندانشمندبزرگچنانروشناست كه همواره  به پيش آورند،وليدر

شده است. شادروان دهخدا پاسخ كامل و بسنده  در نزدپژوهشگران بديهي تلقي
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شايسته است كه به يكي از   اما .درلغتنامه خود به تحريف گران داده است
اشارهنماييم كه در جمهوري  شاگردان ابو علي سينا به نام بهمنيار پسر مرزبان

تبار ميپندارند و  آذربايجان بهمنيار را بدون هيچ مدرك و دليلي آذري و آذري
  .ميكنند به دروغ او را ترك معرفي

 
  خياباني محمد شيخ

 كه  حمد خياباني و دروغيتحريف وجهه ايراني و اسالمي قيام شيخ م

آشكارا مدعي مي شوند كه قيام وي براي تجزيه آذربايجان ايران بوده است و 
كنند از مواردي كه در نهضت خياباني جلب توجه مي كند ماهيت  ادعا مي

گرايي مبارزات است، كه استفاده شيخ محمد خياباني  قومي و روح آذربايجان
را دليل ادعاي خويش عنوان مينمايند  وداز اصطالح آزاديستان براي جنبش خ

معتقدند خياباني در اعتراض  اين در حالي است كه بسياري از محققان تاريخي
آذربايجان، نام  به اقدام مساواتيان قفقاز در مصادره به مطلوب كردن نام

روزي به  تبديل كرد تا آذربايجان قفقاز "آزاديستان"آذربايجان ايران را به 
 .د نام، آذربايجان حقيقي را ادعا نكنداستناد اتحا

محمد خياباني در جمهوري آذربايجان حتي در  تحريف شخصيت شيخ
كه بيشتر شبيه افسانه است در  كتب درسي اين جمهوري نيز مطالب غير واقعي

خان و باقر خان به  خصوص ايشان و تعداد ديگري از مفاخر ايراني مانند ستار
(   آذربايجان مي توان به موزه استقالل جمهوريچشم مي خورد . براي نمونه 

تحريف  واقع در موزه لنين سابق ) اشاره كرد كه عكسها و اسناد دروغين براي
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 دانش آموز و بيننده را  علني تاريخ را به نمايش گذاشته اند و روزانه صدها

  .براي بازديد به آن محل مي آورند
 

 گنجه جواد خان حاكم ايراني
 لت وصيت نامه پتر كبير كه نزديك به صد سال پس ازهرچند در اصا

مرگ وي در جريان رقابت هاي توسعه طلبانه دولت هاي اروپايي در اوايل قرن 
كاهد. يافته ترديد وجود دارد، اما اين موضوع از اهميت آن نمي م انتشار19

روزگاري جزئي از سرزمين ايران بود كه در راستاي  قفقاز مركزي و جنوبي
مرزها و دسترسي به آب هاي آزاد و به  وصيت نامه و به منظور گسترش همين

ها ،در پي مقاومت فرزندان  تعبيري در راستاي سياست هاي زياده خواهانه روس
از آن در تاريخ  اين سرزمين ،به تصرف درآمد.ازجمله مقاومت و استقامتي كه

واليت  اي مردمانهو اذهان مردم اين ديار به ثبت رسيده، پايمردي و دالوري
 گنجه به فرماندهي حاكم ايراني آن، جوادخان گنجه اي بود كه تابعييت دولت

مسلمان ايران را بر تبعيت از بيگانگان غير مسلمان روسيه تزاري ترجيح داد و تا 
نفس براي اعتالي نام ايران و ايراني ايستادگي كرد و در راه اعتالي  آخرين

خت مقاومت را سيراب كرد.در همين ارتباط هاي درريشه وطن با خون خود
ساخته شده كه جواد خان گنجه اي در راه  حكايت ها و روايت هاي بسياري

مي توان به فيلم جواد خان  آذربايجان شهيد شده است از نمونه هاي اخير آن
ساخته و به اكران در ( (از بودجه دولتي  ميليون دالر 2گنجه اي كه با بيش از 

خان به  تاريخ آن مقطع تحريف شده است جواد  فيلم كه سراسرآمد در اين 
 عنوان يك آذري و تنها در راه استقالل آذربايجان جنگ نموده و جالب تر كه
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نويسنده آن صابر رستم خانلي كه يكي از افراد ايران و شيعه ستيز جمهوري 
 .باشد اذربايجان مي
 

 :آذربايجان بابك خُرّمدين و داستان تحريف تاريخ
بهانه كه دژِ  نامند، با اين مي» تركيست پان«هايي كه خود را  گروه

رهايي  دانند كه براي نژادي مي بابك در آذربايجان قرار دارد، بابك را ترك
هاي فارس! قيام كرده است. برگزاري مراسمي در  خلق ترك! از ستم شوونيست

سازي  بك، در پي تاريخهر سال و برافراشتن پرچم كشورِ بيگانه در قلعه با تيرماه
هايي هستند كه هرچند زبانشان تركي است، اما تبار، فرهنگ،  آذربايجاني براي

هايي چون: اخبار الطوال  تاريخشان تفاوتي با سايرِ ايرانيان ندارد.كتاب مذهب و
خلدون، تاريخ بلعمي، تاريخ طبرستان  االنساب (سمعاني)، تاريخ ابن ،((دينوري

ي، تاريخ الكامل (ابن اثير)، تاريخ گزيده (حمداهللا طبر (كاتب)، تاريخ
عبري)، التنبيه و االشراف  الدول (ابن مستوفي)، تاريخ مقدسي، مختصر

الحكايات  االسالم (ذهبي)، جوامع دول ،(التواريخ (حاج خليفه (مسعودي)، تقويم
الملك)،  سيرالملوك (نظام نامه يا الروايات (محمد عوفي)، سياست و لوامع

گرديزي)، الفرق بين ) االخبار ذرات الذهب في اخبار من ذهب (حنبلي)، زينش
غفاري) كه از  الفرق (بغدادي)، الفهرست (ابن نديم) و نگارستان (قاضي احمد

هيچ  شوند، منابع معتبر و دست اولِ همه پژوهشگران، در اين زمينه محسوب مي
  .اند نداشته ز تركان بوده،كه تبار بابك ا اي به اين ترين اشاره يك، حتي كوچك
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  1سند تاريخي دو
  :الف

  آرتم اوهانجانيان در جلد نهم از مجموعه اسناد تاريخي وين زير عنوان:
Osterreich-Armenien, Faksimilesammlung 
diplomatischen Artentucke, Band IX , 1918 Wien, SS 6331-
6332. 

ترجمه آن از نظر خوانندگان يك سند جالب نوجه تاريخي ارائه مي دهد كه 
 گرامي مي گذرد. اين سند بر پايه اعالميه سفير وقت ايران توسط وزارت امور

مجارستان تنظيم گرديده است.در اين سند ، دولت ايران  -خارجه دولت اتريش
اعتراض خود را اعالم داشت زيرا نام " جمهوري آذربايجان"به خاطر نام 

ن ايران اخذ شده است كه تنها منطقه جغرافيايي آذربايجان از استان آذربايجا
قابل قبول تحت اين نام تلقي مي گردد.اخالف ترك تاتار با انهدام اقوام و 
مردمان منطقه و يا اخراج آنان از سرزمين هاي پدري خود ، نه تنها اراضي و 
مايملك آنان را غصب كردند كه در صدد غصب نام و نشان ايشان برآمدند. در 

دانشمندان چندي اظهار نظر كرده اند از "  جمهوري آذربايجان"ذب نام ك
جمله پرفسور و. باتولد و پرفسور عنايت اهللا رضا. براي آگاهي بيشتر ار 
جزييات امر به آثار اين دو كه به زبان هاي فارسي، ارمني و روسي چاپ شده 

  اند مراجعه فرماييد.
در قبال استان آذربايجان ،  سير آتي رويداد ها بويژه عملكرد دولت باكو

  نشان داد كه نگراني دولت وقت ايران بي پايه و اساس نبود.
  
  

***  
  
  

                                                           
1 .1389فروردين   156ماهنامه لويس شماره  -   
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  3320شماره 
   1918ژوئيه  12وين ، 

  
كفيل سفارت ايران طي بازديد خود اعالم داشت كه دولت متبوع خود 
اطالع يافته است كه دولت تركيه اخيراً با سه يا چهار جمهوري قفقاز در باطوم 

  پيمان صلح امضاء كرده است. 
در خصوص مفاد مربوط به اراضي مندرج در اين پيمان ، دولت ايران اين 
حق را برخود فرض مي داند كه در باره سرزميني اعالم نظر كند كه به كشور 
ايران تعلق دارد، لذا هم اكنون دولت ايران در باره اين موضوع اعتراض خود 

جمهوري "دولت هاي تازه تاسيس ، خود را   را اعالم مي كند زيرا يكي از
  ناميده است. "آذربايجان

به يكي از استان هاي ايران تعلق دارد كه در حال حاضر  "آذربايجان "نام  
  در قبال وليعهد كشور از تعهدات ويژه اي برخوردار مي باشد.

اين امر قابل قبول نيست كه يك دولت تازه تاسيس نام خودرا از يك استان 
  ور همجوار يعني استان ياد شده ايران اقتباس نمايد.كش

دولت ايران اميدوار است كه جنابعالي نيز نقطه نظرات ياد شده را از طرف 
  مجارستان ) اعالم خواهيد فرمود. -دولت قيصر ( يعني اتريش

  
  چاپ ايروان ""آیران نامھبه نقل از نشريه 
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  ب :
ي ايران را تخليه نكرد و با پايان جنگ جهاني دوم ارتش سرخ شورو

  قواي مسلح آن در قزوين مانع از ورود قواي نظامي وانتظامي ايران شدند
.  بود ايران شمال نفت چون امتيازبزرگي گرفتن يا و ايران تجزيه آنها هدف
  مقدمه شكل گيري فرقه دموكرات بود . آنها اقدام اين

 زمينه از ي ا شه گو زير برنامه اي تدارك و از قبل هماهنگ شده بود در سند 
 مي روشن فرقه گيري شكل از قبل سال دو شوروي امنيتي مأموران هاي چيني
  .شود

  آرم شير وخورشيد

  وزارامور خارجه

  22٫10٫3مورخه       262 شماره   …………رونوشت 

  ايران در بادكوبه شاهنشاهي دولت سركنسولگري رونوشت نامه

 گزارشهاي ضمن بطوريكه                مسكو -سفارت كبراي شاهنشاهي ايرا ن
بعرض 1322٫8٫29مورخه 2206وشماره1322٫4٫6مورخه  782 شماره

رسانيده است از چندي قبل باينطرف نويسندگان وشعراي آذربايجان شوروي 
راجع بĤذربايجان ايران كه آنرا در همه جا (آذربايجان جنوبي ) ناميده اند نغمه 

ند كه آذربايجان ايران را قسمتي از آذربايجان هائي سروده و سعي بليغ دار
 ايران سابق دولتهاي را ايران آذربايجان كه كنند شوروي نمايش داده و مدلل 

 بالحاق دعوت را آنجا اهالي و اند قرارداده خود ومستملكه نموده استعمار
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مجله در( راه  1943سال 8و7د اخير هم در شماره مينماين شوروي آذربايجان
ه به زبان تركي آذربايجاني طبع مي شود مقاله بقلم (اسمعيل حسين اف) وطن) ك

منتشر شده كه از تاريخ شاه اسمعيل صفوي بحث نموده واورا يك مرد نام 
  آذربايجاني و دولت او را هم دولت صفوي آذربايجان ناميده است .

قسمتهاي بر جسته مقاله ترجمه و ضميمه صفحات مربوطه شده است .مقاله 
 اين در وگزارشي نموده ترجمه و مطالعه كنسولگري دبير  بور را آقاي مقدممز
 فزوني براي مجله از جلد يك و نامبرده گزارش رونوشت كه است داده باب

 براي مجله جلداز دو در گزارش اين رونوشت.ميگردد تقديم پيوست به آگاهي
  امور خارجه نيز ارسال گرديد ه است . وزارت

      ميگردد. د مجله براي استحضار وزارت امور خارجه تقديمرونوشت با دو جل

  زندي.  ح – شاهنشاهي كنسول سر               
  است اصل مطابق رونوشت                                                         
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  1پيشينه توطئه هاي باكو عليه تماميت ارضي ايران
  

ه شمال ارس و شرق ايروان در تاريخ كهن چند هزار ساله منطق
هاي اران و شروان و يا آلبانياي قفقاز به عنوان بخشي  زمين، همواره با نام ايران

  از ايران شناخته شده، اين در حالي است كه در همه متون كهن
بين المللي از جمله نقشه هاي يونان باستان و حتي اسالمي منطقه آذربايجان 

اقعي در همان محدوده استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي و نه و
منطقه اي كه هم اكنون با نام جمهوري اذربايجان خوانده مي شود معرفي شده 

  .است
ها پس از  اران و شروان از هنگام جدا شدن از خاك ايران توسط روس

شين تا هنگامه ن همواره به عنوان منطقه ايراني 1813قرارداد شوم گلستان در
در بيش از صد   تغييرات نظام سلطنتي تزاري به كمونيستي حكومتي شوروي

  .شده است سال با اين نام شناخته مي
اي از ايل  زياد اوغلو، تيره"بر اساس نوشته دكتر محمدامين رياحي 

زادگان سلسله  قاجار، و به تعبير اسكندربيگ منشي، از امرا و صوفيان و صوفي
ها به  د و نزديك به سيصد سال از اوايل صفويه تا استيالي روسصفويه بودن

  .گنجه، سمت بيگلربيگي قراباغ را كه مركز آن گنجه بود داشتند
خان بود كه در حمله  آخرين فرد اين خاندان، جوادخان پسر شاهوردي

سيسيانف [فرمانده روسي] به گنجه، پس از مدتي جنگ دالورانه به همراه يك 
ها سه روز شهر را  هجري قمري كشته شد و روس 1219ول شوال پسر خود درا

                                                           
1- http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=45114 
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قتل عام كردند و اين كشت و كشتار براي ترساندن ساير امراء و خوانين قفقاز 
ها از خود مقاومتي نشان ندهند كه به  بود كه در آينده در مقابل هجوم روس

يران سرنوشت اهالي گنجه گرفتار خواهند شد. با اين حادثه گنجه از دست ا
اي از يارانش، در مسجد جمعه گنجه  رفت. پيكر پاك جوادخان را همراه با عده

  .سپردند به خاك 
خانواده جوادخان كه پس از كشته شدن وي در زندان بودند، بعدهابه 

شوند. در آغاز جنگ دوم روس و  هاي قزلباش آزاد مي همراه چند تن از خان
خان به نام اغورلوخان كه  ي جوادهـ ق) يكي از پسرها 1241ـ  1243ايران (
هـ ق نكشته بودند و در اين  1218ها به واسطه كمي سن، او را در سال  روس

ها جنگيده غالب آمد و در گنجه تسلط و  هنگام بزرگ شده بود، با روس
استقالل يافت، ولي تمام اين عمليات، از طرف او و سپاه اسيران، موقتي بود ، 

مده ، گنجه را دوباره متصرف شدند و پس از اشغال ها چندي بعد آ زيرا روس
ها ، طايفه زياد اوغلو به زيادخانوف تغيير نام داده شدند.  گنجه از طرف روس

اغورلوخان پسر جوادخان و بازماندگان او به ايران آمدند و در خوي ساكن 
شدند كه سرلشكر صادق كوپال از رجال مشهور آذربايجان در عصر مشروطيت 

  .از همين خاندان بود ظاهراً
از ديگر سرداران ايران دوست اراضي اشغالي ايران شمالي مي توان از 
حسينقلي خان حاكم بادكوبه (كه به باكو تغيير نام داده شد)ياد كرد. مهدي 

حسينقلي خان حاكم بادكوبه از حكام وطنخواه و جدي » :نويسد بامداد مي
هاي مختلف  هـ ق در جبهه 1812ايران بوده و چون {دولت}ايران از سال 

اي نسبت به او  نواحي قفقاز سرگرم جنگ با روسيه بود، نتوانست ياري شايسته
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ها مصون و محفوظ بدارد، لكن خود او  به عمل آورد و او را از تعرضات روس
در سال  .ها ايستادگي كرد تا جايي كه برايش امكان داشت در مقابل روس

روس كه در نواحي مختلف قفقاز داخل در  هـ ق كه سيسيانوف سردار 1220
هاي گوناگون سرگرم  جنگ با ايران بود، براي اين كه ايرانيان را در جبهه

اي افسر و سرباز به گيالن  جنگ و ناتوان كند. چند فروند كشتي جنگي با عده
ها در مقابل مبارزه دليرانه  فرستاد و بندر انزلي را گرفتند. لكن بعد روس

هاي خود نشسته، به سمت بادكوبه رهسپار  دادن تلفاتي چند دركشتي گيالنيان با
ها پس از بازگشت  خان حاكم بادكوبه براي اين كه مبادا روس شدند. حسينقلي

خود از گيالن به بادكوبه آمده و صدمات و خساراتي به شهر و اهالي آنجا وارد 
  . آورند، از دولت مركزي استمداد كرد

ن افشار ارومي را با جمعي به ياري او فرستاد. فتحعليشاه هم عسكرخا
ها  خان خيلي درست و بجا بود، زيرا هنگامي كه روس بيني حسينقلي اتفاقاً پيش

اندازي كنند.  به نزديكي بادكوبه رسيدند، خواستند كه به آن شهر دست
ها جنگيدند و در اين هنگام، حكام و  خان سخت با روس عسكرخان و حسينقلي

لزگي و  خان بيگ پسر سرخاي عليخان قبه، نوح گر قفقاز از قبيل شيخخوانين دي
غيره با لشكريان خود به كمك حسينقلي خان آمدند و اين بار سركرده روس را 

سيسيانوف سردار اعزامي  .منهزم كرده و او را از اين حدود خارج ساختند
زيه كه زير روسيه به قفقاز در مدت اقامت خود با اكثر خوانين و امراي قفقا

نظر ايران بودند به مرور به عناوين گوناگون مراوده پيدا كرده و آنانرا بر عليه 
خان  كرد. از جمله خوانين و حكام، حسينقلي ايران تشويق و تسليح مي

خان  حسينقلي . اي بود كه با او نيز بناي مراوده و مماشات را گذاشت بادكوبه
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ن جداً با اعمال او مخالف و دشمن خوني به ظاهر با او سازش كرد. لكن در باط
او بود. يكي از روزها، سيسيانوف طالب مالقات وي گرديد و او هم پذيرفته و 
مالقات بين دو طرف در نزديك قلعه بادكوبه صورت گرفت. در اين هنگام، 

خان نيز كه در آن مجلس حضور داشت... او را  ابراهيم خان پسرعموي حسينقلي
ان پس از كشتن سيسيانوف، سر و دست او را بريده به كشتو حسين قلي خ
و سرانجام پس از اين كه بادكوبه كه به تصرف روسيه  ...تهران نزد شاه فرستاد

هـ  1221در آمده بود حسينقلي خان با اهل و عيال و بستگان خود از ، در سال 
ن ق به ايران آمد و مورد محبت و تفقد ايرانيان واقع شد و در تبريز ساك

 .گرديد
 

  پيامد هاي تغيير نام اران و شروان تاريخي به نام ساختگي
  "جمهوري اذربايجان" 

در فاصله سقوط نظام امپراتوري روسيه و استقرار نظام جديد كمونيستي، 
و به ويژه با وعده لنين مبني بر الغاي قرار دادهاي استعماري دوره تزاري (از 

اي) نخستين فرصت تاريخي براي جمله قرار دادهاي گلستان و تركمان چ
بازگشت ايران شمالي به ميهن عزيز ما فراهم آمد، ولي در غفلت سران 

عرصه تاخت و تاز   گيري اين منطقه، اين ميدان، كفايت قاجار براي بازپس بي
امپراتوري عثماني قرار گرفت و گروهي از انديشمندان و آزاديخواهان 

اي، حكومتي با نام جمهوري   هاي منطقه قفقازي، با حمايت و پشتيباني قدرت
  .اندازي كردند  آذربايجان در منطقه اران و شروان تاريخي راه

گذاري يكباره اين منطقه به نام يكي از بزرگترين و مهمترين واليات  نام 
هاي ايراني را براي  ايران از همان آغاز شايبه توطئه چشمداشت به سرزمين
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هاي تند  اي كه بالفاصله با واكنش ه داشت به گونهانديشمندان ايراني به همرا
الشعراي بهار و عالمه دهخدا  دوست چون ملك همراه با نگراني بزرگاني ميهن

  .رو شد روبه
اين بزرگان ايران دوست، در حالي كه دولتمردان آن روز ايران در 

 هاي متعددي خواب غفلت بودند، با هوشياري و با آينده نگري صحيح در مقاله
» ايران«و » نوبهار«، »هاي معروف آن عصر ايران همچون ((رعد در روزنامه

خورشيدي ياد آور مي شدند كه مصادره نام  1298تا  1296هاي  در فاصله سال
يكي از واليات ايران{آذر بايجان} در آن سوي مرز و به منطقه اي كه از نام 

ارضي آذربايجان  ديگري در طول تاريخ بر خوردار بوده، در آينده تماميت
واقعي به مركزيت تبريز را در معرض تهديد جدي قرار خواهد داد و تاريخ 

   .براي ما اثبات كرد كه اين گونه نيز شد
در باكو، » كميته مساوات«تركيست با نام  با تشكيل حزب فاشيستي پان

هاي ضدايراني دولت باكو با حمايت دولت عثماني شكل جديدي به خود  فعاليت
. با اين حال، سران اين حزب كه در آغاز فعاليت هاي خودبه دنبال يافتن گرفت

فريبي كوشيدند نگراني ايرانيان را براي اطالق  اي بودند، با عوام جايگاهي منطقه
گونه  اين .مورد نشان دهند نام جمهوري آذربايجان به اران و شروان تاريخي بي

مساوات، در پاسخ به اعتراض زاده، از سران كميته  بود كه محمدامين رسول
از ما چرا ظنين هستيد؟ بايد تصور «... سال پيش نوشته است:  90ايرانيان در 

اند كه از گرفتن نام آذربايجان كه اسم يك واليت ايران  كنيم چنين گمان كرده
است، به مسماي آن [منظور آذربايجان واقعي در ايران] نيز ما چشم داريم ... 

بايجان به هيچ وجه به جنوب ارس راجع نيست. باز بالفعل دعوي مختاريت آذر
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             ثور 26) ـ تاريخ 439(روزنامه ايران، شماره» كنيم ...  اين را اثبات مي
رخدادهاي بعدي اما اين را نشان داد كه رهبران  خورشيدي 1298(ارديبهشت) 

بانه و جدايي طل ضدايراني باكو از اين تغيير نام، تنها و تنها هدف توسعه
آذربايجان واقعي از ايران را با نام جعلي و ساختگي آذربايجان جنوبي در سر 

زاده، پيش بيني هاي امثال  اند و درواقع به رغم ادعاهاي رسول پرورانده مي
  دهخدا و ملك الشعراي بهار درست از آب در آمدو تاريخ اثبات كرد كه آن ها

آذربايجان به ((مسماي)) آن{يعني معني و  كه با جعل نام بالفعل اثبات كردند
تشكيل جمهوري خود خوانده  .اند مفهوم تغيير نام آذر بايجان} نيز چشم داشته

آذربايجان در آن سوي ارس و تشديد تهديد عليه تماميت ارضي ايران در 
نسل جديد ملت ايران بايد به اين نكته واقف باشد كه توطئه  آذربايجان واقعي

اي دارد و ديگر اينكه  رعليه تماميت ارضي ايران، ريشة ديرينهسران باكو ب
ها همچنان  عليرغم فروپاشي نظام شوروي در مرز هاي شمالي ايران اين سياست

پس  ..اند هاي اين سياست تغيير يافته شود و فقط و فقط اجراكننده پيگيري مي
ايران درسال از جا انداختن نام جعلي جمهوري آذربايجان در ان سوي مرز هاي 

ميالدي،در مرحله بعدي تبيين و تبليغ تئوري تجاوز كارانه و  1918هاي پس از 
از سوي دشمنان ايران زمين مورد توجه جدي » آذربايجان واحد«توسعه طلبانه 

اهداف   آنها با اجراي اين طرح .و سرمايه گذاري قدرت هاي بيگانه قرار گرفت
  : كردند كه عبارت بودند از داخلي و خارجي متعددي را دنبال مي

 
جايگزين كردن احساسات ضد ايراني به جاي احساسات ضد روسي در بين  -1

ها (روسها و  مردم مناطق جدا شده از ايران و به ويژه مسلمانان قفقاز. كمونيست
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هاي  كارگزاران آنها در جمهوري سوسياليستي آذربايجان شوروي) به شيوه
گسترده تاريخ، اين فكر ساختگي را تبليغ مختلف از جمله جعل و تحريف 

بين » آذربايجان واحد!«چاي   كردند كه طي قراردادهاي گلستان و تركمان مي
گيري و برخورداري مردم آذربايجان  ها تقسيم شد و براي بهره تزارها و فارس

[واقعي در ايران] از مزاياي زندگي كمونيستي و اشتراكي، بايد آذربايجان 
ربايجان شمالي (جمهوري سوسياليستي آذربايجان شوروي) ملحق ايران به آذ

  !شود
اجراي بخشي از استرتژي كالن روس ها جهت فراهم كردن زمينه  -2

نزديك تر شدن قدم به قدم به آب هاي گرم خليج فارس با تصرف و جدا 
   .سازي آذربايجان واقعي از خاك ايران

شمالي به سود فرهنگ روس ايجاد تغييرات فرهنگي در قفقاز و ايران -3
و بر ضد فرهنگ اسالمي و ايراني . مانند مبارزه با زبان و واژگان فارسي ، 
نابودي مدارس ديني و پيشگيري شديد از ترويج معارف اسالمي و تربيت دين 
شناسان، تغيير الفبا و بيگانه كردن نسل جديد مسلمانان قفقاز از تاريخ و پيشينة 

  .و اسالمي خود و هويت سازي دروغين براي آنان فرهنگي و ديني ايراني
ايجاد گسست فرهنگي ميان ايران و قفقاز و به خصوص ميان ايران   -4

و مسلمانان آذري جدا شده از ايران كه علي رغم جدايي جغرافيايي، از لحاظ 
مذهب، زبان، فرهنگ و پيشينة ادبي وتاريخي جزيي از ملت ايران محسوب 

بزرگي مانند نظامي گنجوي و خاقاني شيرواني از ميان آن شدند و شاعران  مي
هاي  ها برخاسته است. نكته قابل تأسف اين كه در ساية تغيير الفبا و سياست
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جدايي فرهنگي اعمال شده از سوي روس ها، امروز مردم ايران شمالي حتي 
  !توانايي روخواني اشعار اين بزرگان را كه به زبان فارسي است ندارند

شغول كردن مقامات و مسووالن ايراني به رفع خطر تجزية مجدد م -5
ايران و به انفعال كشاندن آنان در قبال سرنوشت مردم ايران شمالي و باز پس 

  .گيري سر زمين هاي جدا شده از ايران
والبته تجزية ايران به عنوان » آذربايجان واحد!«استفاده از انديشة  -6

ي اقتصادي و سياسي از ايران به ويژه در دوران اهرم فشار براي اخذ امتيازها
  .جنگ سرد و رژيم پهلوي كه حكومت ايران متكي به آمريكا بود

سند زير، يكي از صدها سند تاريخي مربوط به فعاليت هاي انجام شده 
توسط ضد ايرانيان آن سوي ارس براي تشكيل به اصطالح آذربايجان واحد 

ـ  1304ان و شوروي در دورة رضاشاه / اسناد روابط اير«است كه در كتاب
  . چاپ شده است 1374توسط سازمان اسناد ملي ايران به سال » هـ. ش 1318

اين سند گزارش كنسولگري ايران در ايروان به اداره دوم سياسي 
هجري خورشيدي  1305آذر  14وزارت امور خارجة ايران است كه در تاريخ 

  ، متن اين سند بدين قرار است: كتاب 13و  12نوشته شده و در صفحات 
آذر  14اداره دويم سياسي، سواد راپرت قنسولگري ايروان، 

  1810{خورشيدي}، نمرة 1305
 

از قرار اطالع خصوصي كه به اين قنسولگري رسيده، چندي است در «
اي تشكيل شده كه مرام آنها يكي نمودن آذربايجان  آذربايجان قفقاز كميته
فقاز است. به عبارت اخري كميتة مزبور در تحت اين ايران با آذربايجان ق
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عنوان كه چون اهالي آذربايجان ايران و قفقاز هر دو از طايفة مغول [؟!] بوده، 
باشند. لذا  قوميت و مليت آنها يكي است و به كلي از ملت فارس مجزا مي

بايستي اين دو قسمت باهم متحد گشته، يك حكومت جمهوري شوروي  مي
د و براي نيل به اين مقصود هم كميتة مزبور مشغول عمليات شده، تشكيل دهن

هاي متحده قفقازيه مثل تفليس، ارمنستان، نخجوان و  در هر يك از حكومت
  . دارند غيره شعبه تشكيل داده، همه وقت مبلغين نيز با وجه به تبريز اعزام مي

چندي قبل هم شخصي مرسوم به كريم كريم اف را با يك نفر زن 
وديه و مقداري وجه براي تبليغ به تبريز اعزام داشته بودند كه مشاراليه يه

چندين كرت به تبريز رفته و مراجعت كرده است. نظر به اهميت موضوع 
  »....حسب الوظيفه مراتب را به عرض رسانده، 

به هر روي توطئه هاي انجام شده در اذر بايجان واقعي كه سال ها پيش تر 
براي  "جمهوري آذربايجان "ري غير واقعي و ضد تاريخيگذا از اين با نام

 ميالدي1945سرزمين هاي اران و شروان تاريخي بستر سازي شده بود،در سال 
خورشيدي) حتي به اشغال و جدايي يك ساله آذربايجان واقعي به  1324(

دوستان ايراني، اين قايله  مركزيت تبريز از ايران منجر شد كه با همت ميهن
  .لبان با شكست رو به رو شدط تجزيه

ش) كه به جدايي  1324ـ  1325در جريان غائله آذربايجان در ايران (
آذربايجان واقعي از ايران انجاميد، ميرتيمور يعقوب اف، وزير امنيت 
آذربايجان شوروي ( ايران شمالي ) به دستور ميرجعفر باقروف، دبير كل حزب 

فرقه دمكرات « كننده حركت  عيينكمونيست آذربايجان شوروي، از عوامل ت
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وري،  (پيشه» فرقه دموكرات آذربايجان«در ايران بود و با سران » آذربايجان
  .دانشيان، پادگان، كاويان، جهانشاهلو و ...) تماس مستقيم داشت

هاي دولتي و حزبي  هاي زمان خروشچف از مسووليت او در جريان تصفيه
لتي كشاورزي (ساوخوز) در شهر گنجه هاي دو بركنار و مدير يكي از تعاوني

  .(كيروف آباد دورة شوروي) شد
از ديگر نام هاي مشهور ان سوي ارس مي توان به حيدرعلي اوف ،پدر 
الهام عليف كه بعد ها رييس حكومت باكو شد اشاره كرد كه در طول سال هاي 

هاي معاونت و رياست كا . گ . ب و سپس دبيركلي  در پست 1965ـ  1987
كمونيست آذربايجان شوروي و بعدها در مقام عضويت پوليت بوروي  حزب

وزير اتحاد شوروي نقش اساسي و  حزب كمونيست و معاون اول نخست
كننده در تنظيم و هدايت عمليات اطالعاتي و جاسوسي شوروي و به ويژه  تعيين

 هاي براندازي و فعاليت هاي تجزيه طلبانه در ايران داشت كه با شكست توطئه
اوف نيز موقعيت سابق خود را از دست  جاسوسي حزب توده در ايران، علي

  .داد
باكو را مرور  در زير بخشي از تحركات خصمانه سال هاي اخير دولت

  :مي كنيم
طلب آذري با پوشش گروه  هاي تجزيه جانبه گروه تجهيز و پشتيباني همه-1

ي تلويزيوني، ها هاي همگاني باكو، شبكه هاي هويت طلب و حمايت رسانه
 .اي راديويي و ماهواره

اندازي  تحركات خصمانه در مرزهاي دو كشور، از جمله نصب و راه-2
هاي متعدد  هاي ديد در شب ـ نصب رادارهاي جاسوسي و رزمايش دوربين
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 .نظامي
هاي نفتي ايراني درياي مازندران از  هاي ايران و حوزه تجاوز به محدوده آب-3

 .»آلو «يير نام اين حوزه به جمله حوزه البرز و تغ
ناپذير  در پيش گرفتن موضع خصمانه دايمي نسبت به حقوق تاريخي و خدشه-4

 .درصد ايرا نيان از اين دريا 50ايران در درياي مازندران به ويژه سهم ملي 
رفتارهاي هيجاني و كينه جويانه و دامن زدن به دشمني با ساير ايرانيان با -5

هاي ايراني، از جمله  هويت جداگانه و غيرايراني به آذري تلقين و تبليغ وجود
  شاهنامه سوزي و توهين به بزرگان علم و ادبي فارسي

دين،  هاي تاريخي و فرهنگي ايران زمين از جمله بابك خرم مصادره چهره -6
شهريار، نظامي گنجوي، خاقاني شرواني، مولوي و حتي شهريار نه به عنوان 

 .!!!ايراني بلكه به عنوان مشاهير تركمشاهير فارسي زبان 
تحت فشار قرار دادن كميسيون دايمي سازمان ملل متحد و جمع پارلمان -7

شده به منظور  اروپا در راستاي ناميدن ملت آذربايجان به عنوان ملت تجزيه 
هاي شوم صهيونيستي تجزيه شمال   آماده كردن بستر مناسب براي اجراي برنامه

 .ستاي اجراي طرح خاورميانه بزرگ آمريكاغرب ايران در را
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  اعتراض سفارت ايران به نشست تجزيه طلبان در باكو
 

سفارت ايران در جمهوري آذربايجان،نسبت به برگزاري نشست ضد 
  ايراني عناصر تجزيه طلب در باكو واكنش نشان داد.

 با باكو  در ايرانر رسانه اي سفارت سيد محمد آيت اللهي مسئول امو 
 مناسبات تقويت بر مبني تهران سياست عليرغم گفت نشست اين كردن محكوم
 داخلي امور در مداخله عدم و احترام رعايت به پايبندي و باكو با دوستانه
 توهين و خصمانه اقدامات با ايراني ضد عناصر متاسفانه آذربايجان، جمهوري

هاي واهي ارضي عليه جمهوري ادعا طرح به بايجانآذر جمهوري در آميز
  اسالمي ايران مي پردازند.

عناصر قومگرا و تجزيه طلب به دعوت گروهك موسوم به جبهه آزادي  
، با برگزاري نشستي در باكو ضمن 1392فروردين ماه  10ملي آذربايجان، شنبه 

، به ايراد طرح ادعاهاي تجزيه طلبانه و با هدف نقض تماميت ارضي كشورمان
  سخنراني هاي توهين آميزو توزيع نشريات ضد ايراني پرداختند.
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 امروزيآذربايجان 
  

كيلومتر مربع  100825ايران آذربايجان با حدود  امروز جغرافياي در
هاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي و اردبيل است و  مساحت شامل استان

ترين شهرهاي آذربايجان  اشد. بزرگب شهر تبريز مي ترين شهر آن كالن  بزرگ
و  مرند ، مهاباد ، مراغه پيرانشهر، ، خوي ، اردبيل ، اروميه ، تبريز  به ترتيب

 و زنجان استان  باشد. الزم به ذكر است در منابع تاريخي گاهي مياندوآب مي
  .است شده شمرده آذربايجان جزو  نيز نخجوان

   
ز ديد جغرافيدانان و جهانگردان داراي حدود و مرز آذربايجان در طول تاريخ ا

اي ه نقشه و مكتوبات  است البته در اكثريت قاطع  تفاوت هاي بسيار كمي بوده
 ارس رود جنوب در را  تاريخي موجود از قرن پيش از بيستم، حدود آذربايجان

  .اند كرده ترسيم
هاي پيش از  هاي گذشته و نقشه بنابر نظر محققين، در حقيقت در سده

شود،  هيچ گاه بخشي كه هم اكنون جمهوري آذربايجان ناميده مي 1918ل سا
است و هميشه قسمت جنوبي رود ارس كه هم   نام آذربايجان بر خود نداشته

هاي شمال غربي  است و قسمت  اكنون در ايران قرار دارد آذربايجان ناميده شده
است . در   م داشتههاي شمال شرق رود ارس شروان نا رود ارس آلبانيا و سرزمين

جغرافياي دوران اسالمي،در بسياري از موارد آران و شروان دو ناحيه جداگانه 
شوند و شروان از دوران عباسيان تا دوران صفويان، زير  از هم نيز حساب مي
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حاكمان محلي به نام شروانشاه بوده است و در منابعي نيز آران بخشي از 
  .ارمنستان آمده است 

و طي  1918سال   مي 18روز  ناباوري نام آذربايجان دراما در كمال 
كنگره حزب مساوات به رهبري محمد امين رسولزاده جايگزين نام اصلي و 

جمهوري آذربايجان با عنوان جمهوري  تاريخي قفقاز، آران و آلباني شد و
  دمكراتيك آذربايجان استقالل خود را اعالم كرد.

هايي با  ي سابقه تاريخي مخالفتهمان زمان با اين تحريف و سرقت ب
اين نام گذاري در ايران انجام شد و افرادي مانند شيخ محمود خياباني، روزنامه 
جنگل و احمد كسروي در رابطه با اين نامگذاري شكايت كردند. در همين 

) 1930مرگ  -1864 ◌ٔ راستا حتي پروفسور يوزف ماركوارت (زاده
ر اعتراض شديدي كردند كه اين اعتراض خاورشناسي نامدار آلماني به اين كا

  در نشريه ايرانشهر ترجمه و چاپ گرديد .
بنابر نظر دانشمندان، اطالق نام آذربايجان به حاكميت دولت مساوات 
براي جمهوري نوين آذربايجان، يك امر سياسي براي جدايي آذربايجان 

رد اظهار نظر است. چندين نگارنده در اين مو تاريخي (آذربايجان ايران) بوده
  كرده اندو برخي از آنها را به عنوان نمونه يادآوري مي كنيم:

  گويد: آقاي احمد كسروي چنين مي 
خوانند. در صورتي كه  شگفت است كه اران را اكنون آذربايجان مي«

تر  آذربايجان يا آذربايگان نام سرزمين ديگري است كه در پهلوان اران و بزرگ
د و از دير باز همواره اين دو سرزمين از يك ديگر باش و مشهورتر از آن مي

جدا بوده و هيچ گاه نام آذربايجان بر اران گفته نشده است. و ما تاكنون 
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ايم كه برادران اراني بعد از كسب حكومت آزادي براي سرزمين خود  ندانسته
به چه دليل نام تاريخي و كهن خود را كنار گذاشته و نام آذربايگان را انتخاب 
نمودند؟ اصوال چه سودي را از اين نام گذاري جديد اميدوار بودند. اين ايراد 

خواهيم چنين باشد،  نه از اين خاطر است كه نام سرزمين ما را برگزيده و ما نمي
چرا كه آذربايگان را از اين كار هيچ گونه زياني نيست. بلكه از اين جهت است 

و آزاد خود به تاريخ و گذشته كه برادران اراني ما در آغاز زندگي ملي 
زنند و اين خود زياني بزرگ است و در تاريخ چنين كار  سرزمينشان پشت پا مي

  1»شگفت سابقه ندارد.
  
  نويسد: آقاي عنايت اهللا رضا مي -
اين احتمال نيز هست كه نام گذاري آذربايجان بر اران و شيروان در قفقازيه «

رت گرفته باشد، زيرا تركان بعد از به درخواست و سياست تركان عثماني صو
چند بار آذربايجان ايران و كشتار فراوان، با مقاومت مردم دلير آن سرزمين رو 
به رو گشتند و نتوانستند از طريق مستقيم مردم آذربايجان را به سوي خود جلب 
كنند، از اين رو به طور غير مستقيم در صدد برآمدند نخست قفقاز و آذربايجان 

متحد نموده و سپس دو سرزمين ياد شده را » آذربايجان«نام واحد  را زير
  2»ي خاك خود سازند. ضميمه

                                                           
  256ص. نهم چاپ. 1308. مجلس مطبعه شهرياران گمنام. كسروي احمد. - ١

 
 و سياسي اطالعات آذربايجان و اران (آلبانياي قفقاز). ضا، عنايت اهللا.ر - ٢

  161ص11ص.  56 و 55 ي شماره. اقتصادي
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  گويد: آقاي محمد جواد مشكور مي -
غرض از اين نام گذاري اين بود كه از ضعف دولت مركزي ايران در اواخر «

ه باغ ب قاجاريه استفاده كرده آذربايجان ايران را كه مردم آن مانند اهالي قره
گفتند با آذربايجان ساختگي به هم پيوند داده و در دو  هاي تركي سخن مي لهجه

سوي رود ارس حكومتي تحت نفوذ عثماني تشكيل دهند ولي تركان به زودي 
  1»شكست خورده و امپراتوري عثماني تجزيه شد.

تأكيد اين نويسندگان بر وجه سياسي مسأله خالي از حقيقت نيست ولي مشكل 
رك وجه دوم مسأله است. نگرش سياسي صرف (مانند موارد زير) اصلي در د

باعث پنهان ماندن ابعاد اجتماعي و فرهنگي موضوع شده است. از سوي ديگر 
  به صورت افراطي بر نقش عثماني در ناميده شدن آذربايجان تأكيد گرديد.

  
  نويسد: آقاي جواد شيخ االسالمي مي -
ند، حقش بود كه همان نام تاريخي و زيباي طرف بود البته اگر فاتحان ترك بي«
ها نسبت به ايران،  را براي كشور جديد التأسيس برگزينند اما چون ترك» اران«

مخصوصاً ايالت آذربايجان، سوء نيت داشتند از هم جواري قفقاز با اين ايالت 
ها سو استفاده كرده و با  ها و آذربايجاني مهم ايران، و از اشتراك زبان اراني

                                                                                                                              
 

نظري به تاريخ آذربايجان و آثار باستان و جمعيت  مشكور، محمد جواد. ١
  220. ص1349انتشارات انجمن آثار ملي. تهران  شناسي آن .
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دزديدن نام آذربايجان، نام كشور جديد را آذربايجان گذاشتند. مخصوصاً ليتن، 
(چاپ برلين) » شرق جديد«ي آلماني  كنسول سابق آلمان در تبريز در مجله
نويسد: موقعي كه اطالق نام آذربايجان به  راجع به اين موضوع به صراحت مي

قواي عثماني اظهار  ي كل اين منطقه آذري زبان قفقاز پيشنهاد شد فرمانده
  1»آه خوب اسمي پيدا كرديم.«داشت: 

  
  آقاي كريم كشاورز مترجم معروف آثار روسي مي گويد: -
خوانده » آذربايجان«خان نشين يا ناحيه بادكوبه و گنجه و ... هيچ گاه به نام «

نمي شده بلكه اين اسم را حكومت زودگذر مساواتيها كه توسط ارتش سرخ 
بر آن منطقه گذاشت كه تاكنون به اين نام باقي مانده  شوروي سرنگون شد

  2» است.
  
 »ايران ملي وحدت  زبان آذربايجان و«ي  آقاي ناصح ناطق در مقاله -

  :گويد مي

                                                           
فوذ روس و انگليس در ايران عصر افزايش ن شيخ االسالمي، جواد. -- ١

  411ص. تهران.1369. كيهان انتشارات قاجار.
 

 ترجمة ميالدي. 18تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سدة  مؤلفان روسي. - ٢
  596 ص. مير انتشارت. كشاورز كريم
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شورويها نام يكي از بخشهاي قفقاز يعني اران باستان را آذربايجان شوروي «
اي خود سودجويي  هنهادند تا از اين همنامي در راه تأمين مقاصد سياسي و منطق

نموده و به مردم آذربايجان ايران يعني آذربايجان راستين يكي شدن و الحاق به 
  »آذربايجان دروغين شوروي را تلقين كرده باشند.

  
  آقاي رحيم رئيس نيا اعتقاد دارد:

حتي در صورت حاكم بودن يك فرمانرواي وحد در دو سوي ارس در طول «
ر دو منطقه به يك نام خوانده شوند... آنچه محقق تاريخ، باز دليلي ندارد كه ه

شود در  است بخش اعظم سرزميني كه امروز آذربايجان شوروي خوانده مي
شده و بعد از  زمان ساسانيان آلباني (اردان، الوانك، اغوان و ...) ناميده مي

پيروزي اعرب، اران گفته شده است.. اما چون اين واليت معموالً از نظر اداري 
وابسته به آذربايگان بوده از طرف برخي از پژوهشگران جزيي از اين ايالت 

   1»شمرده شده است.
  

  نويسد: آقاي احسان طبري مي
در دوران باقروف، در زير رهبري روشنفكراني مانند حيدر حسينف  «

وف (كه هم نويسنده و هم  (نويسنده)، صمد ورغون (شاعر)، ميرزا ابراهيم
گرايي ]شوونيستي[ در جهت جلب  ريان قوي مليسياستمدار بود)، ج

                                                           
. تبريز. نيما انتشارات آذربايجان در سير تاريخ ايران. رئيس نيا، رحيم. -- ١

  67 ص. 1367
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به اتحاد بـا جمهوري شوروي، قوت گرفت و بـا تعصبي » آذربايجان جنوبي«
» مملكت«ميالدي  19شد، كه در اوايل سده  زياد از اين مساله صحبت مي

كماكان » آذربايجان جنوبي«آذربايجان واحد به دو بخش تقسيم شده و بخش 
و اين دو » آزاد شده«ها باقي مانده و بخش شمالي  دالها و فئو در دست شاه

عدالتي  اند و اكنون بـايد اين بي بخش طي دوران اخير از يكديگر دور گشته
  تـاريخ را جبران كرد.

البته اين داستان سرتاپا جعلي است. آذربايجان شمالي هرگز به نام آذربايجان 
» باغ قره«اخيراً آن را  ناميدند. مي» اران«مشهور نبوده. سابقاً آن را 

» مساواتيست«هاي[  گرايان ]شوونيست را ملي» آذربايجان«خواندند. نام  مي
دعوي » آذربايجان«ي  براي آن برگزيدند، بـا اين حساب كه خود كلمه

طلبي را توجيه كند. روشنفكران آذربايجان شوروي، كه از تـاريخ  وحدت
باور كردند و بـا شدت وحدت دو هاي ساخته شده را  خبر بودند، افسانه بي

   1»طلبيدند. آذربايجان را مي
   

 
  

  
  

                                                           
كژراهه (خاطراتي از حزب توده).انتشارات اميركبير .  طبري، احسان. -- ١

  194. ص  1366تهران  
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  حدود و مرز آذربايجان در نقشه ها و اطلس هاي تاريخي
  

  
  
رودخانه ارس نشان  زير در را مادها سرزمين كه هرودوت قشهن بازسازي 

  1سال پيش از ميالد 450دهد در  مي
  

                                                           
1 - http://darvakebaran.blogspot.ca/ 
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اطق ماد و آلبانياي قفقاز را كه توسط يك نقشه كالسيك كه از اوراسيا كه من
     )1711دهد.( اند را نشان مي رود ارس از هم جدا شده
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پيش از ميالد. در كنار آلبانياي قفقاز،  029نواحي جغرافيايي منطقه قفقاز در 

برده در نقشه عبارتند از: ايبريا، كولخيس، ارمنستان بزرگ،  ديگر نواحي نام
  ها ها و ماساژت ارمنستان كوچك، آتروپاتن، و منطقه سرمت
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نقشه جهان ترسيم شده در قرن دهم توسط ابن حوقل. در اين نقشه آذربايجان و 
   است. اران نشان داده شده
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ز محمود كاشغري نام آذربايجان با عنوان ارض آذربادگان در نقشه نقشه ا

  مشخص است.

  
شعار از كتاب صورت  ساده شده نقشه ابن حوقل در كتاب ترجمه دكتر جعفر

  1345 سال ايران،  است كه از انتشارات بنياد فرهنگ االرض آمده
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: آران در شمال رود ارس و جنوب نقشه دقيق آذربايجان و آران و ارمنستان
  .رود كورا (كوروش) قرار دارد. از ابن حوقل
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  حدود مشخص قفقاز و آتروپاتن

  
  قبل از ميالد 301غرب آسيا در سال 
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  دهد نشان مي 1697نقشه آلبانيا و گرجستان و قفقاز را در سال 

  
  

دهد.منطقه  امپراطوري مغول را نشان مي 1911نقشه كشيده شده در سال 
  يجان در زير رود ارس نشان داده شده استآذربا
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نقشه ايران شامل آذربايجان كه توسط رود ارس در شمال محدود شده است. 

)1835(  
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نقشه منطقه پايين رود ارس را با نام آذربايجان مشخص كرده است و مناطق 
  .شمال رود ارس را با نام شيروان و ارمنستان
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خورشيدي، نقشه نام منطقه شمال رود ارس را با  1126 ايران، امپراطورينقشه 
   )1747نام آران مشخص كرده است (
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  )1719دهد( نقشه مناطق مجزا از هم آلبانيا، ارمنستان و آذربايجان را نشان مي
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هاي باكو، اليزابت  دهد كه نام مات اداري را از قفقاز روسيه نشان مينقشه تقسي
  )1882دهد. ( ها را نشان مي پل، گرجستان ايروان و دربند در ميان ديگر نام
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نقشه منطقه زير رودخانه ارس را با نام آذربايجان مشخص كرده است و مناطق 
  )1864باالي رود ارس را با نام گرجستان مشخص كرده است. (
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 ارس رود شمال در آذربايجان نام بدون دهد مي نشان را روسيه قفقاز نقشه 
)1862(  

  
  )1856كشد. ( نقشه ايران كه قفقاز و گرجستان را به تصوير مي
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  )1909منطقه آذربايجان با مرز شمالي آن يعني رود ارس مشخص شده است. (

  
 رود زير منطقه.دهد مي نشان را انگليس و روس نفوذ تحت مناطق و ايران نقشه 

  )1907. (شود مي داده نشان آذربايجان نام با ارس
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آرشيو دولتي نخست وزيري جمهوري تركيه بخش عثماني   هاي نقشه
 ميالدي 1911 هجري قمري برابر با1333 مربوط به سال
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كه بارهاي بار با استفاده از اسناد و  اصلي ترين نكته موجود در اين نقشه -1
نقشه هاي دست اول و معتبر تاريخي توسط ايران دوستان به اثبات رسيده 

و نيز  جنوبي رودخانه ارس و ايرانزمين تعلق نام آذربايجان به مناطق ، است
منطقه آران و آذربايجان از نظر نام جغرافيايي در  ي دو جدايي غير قابل خدشه

طول تاريخ مي باشد . البته الزم به ذكر است تمامي باشندگان سرزمين هاي 
فرهنگي ،  نژادي ، ايران شمالي ( آران) داراي تشابهات و تقارن بسيار باالي

و تاريخي با هموطنان ايرانيشان هستند و اين جدايي دويست ساله اجتماعي 
  هرگز نمي تواند اين ريشه ها و نكات مشترك را تحت تاثير قراربدهد.

  
ريخ ترسيم اين نقشه نشانگر حقيقت تاريخي بسيار مهمي مي باشد و آن تا -2

عدم استفاده نام آذربايجان براي مناطق شمالي رودخانه ارس 
. همانطور كه مي دانيم نام آذربايجان در  است ميالدي 1918 ازسال قبل تا

ميالدي و توسط عده اي از كمونيست هاي شناسنامه دار آراني بمانند  1918سال
و در كمال بي توجهي و سكوت دولت وقت ايران مورد  محمد امين رسول زاده

سرقت بزرگ تاريخي قرار گرفت و تاريخ ترسيم اين نقشه كه دقيقا هفت سال 
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قبل تر از اين سرقت و تحريف تاريخي است خود دليلي واضح و روشن 
  . استپيرامون اين ادعا 

 سخيف از يكي پيرامون ارهب چند  اين نقشه همچنين حاوي پاسخي است -3
نظريه اي بي اساس و  ، تاريخ گر تحريف و طلب تجزيه  محافل نظريات ترين

هجري  1314بدور از واقعيت ، يعني نبود كشوري بنام ايران تا قبل از سال 
، مبحثي كه همواره با پروپاگانداي عجيب  ميالدي 1935 برابر با خورشيدي

افل پان تركي ، پان كردي و پان عربي قرار مورد تاكيد نوشتاري و گفتاري مح
مي گيرد و بهترين و مستدل ترين دليل در جهت اثبات كوته فكري و عدم 

    داشتن دانش حداقلي پيروان انديشه هاي مذكور مي باشد.
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سند بسيار مهم ديگري پيرامون جدايي تاريخي نام جغرافيايي آذرآبادگان از 
 سرزمين هاي شمالي رودخانه ارس

   ( جمهوري آران)1

 
سال پيش توسط يك جغرافيدان  228ميالدي يعني  1784نقشه مذكور در سال 

ايتاليايي ترسيم گرديده و هم اكنون در موزه شهر پروجاي ايتاليا نگهداري 
  ميشود . اين نقشه حاوي نكات جالب و مهمي مي باشد كه در پي خواهد آمد :

ايي نقشه ي مورد نظر را به طور اختصاصي از حوزه ي ) جغرافيدان ايتالي1
ساحلي جنوبي و باختري درياي خزر ، با تمركز بيشتر بر سمت باختري اين دريا 
  تهيه و ترسيم كرده است و به همين دليل داراي دقت بااليي مي باشد.

) همانطوري كه در اين نقشه بمانند هزاران سند ديگر مي بينيد نام تاريخي 2
                                                           
1 http://darvakebaran.blogspot.ca/2012/11/blog-post.html 
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ايجان بصورت كامال روشن و واضح متعلق به سرزمين هاي جنوبي رودخانه آذرب
  . استارس در خاك پاك ايرانزمين 

) نام كنوني مناطق و شهر هاي مهم آذرآبادگان بدون هيچ تغييري در اين نقشه 3
قابل مشاهده است مانند تبريز ، اردبيل ، ميانه ، مراغه ، مرند و رودخانه ارس بر 

  و هوچي گري هاي عده اي از وطن فروشان تجزيه طلب ... خالف تبليغات
 
 
سند مهم ديگري پيرامون جدايي تاريخي نام جغرافيايي آذرآبادگان از سرزمين 

 ) 1آران(هاي شمالي رودخانه ارس  جمهوري 

 
  

نقشه مذكور نقشه ايست كامل از حدود جغرافيايي ايران در اواخر امپراطوري 

                                                           
1 - http://darvakebaran.blogspot.ca/2013/04/blog-post_8.html 
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صفويان ، اين نقشه داراي نكات مهمي مي باشد كه در ادامه به آنها اشاره 
  خواهد شد :

  

  
 
http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/fotos/weergave/search/la
yout/result/indeling/detail/q/zoekveld/muteferrika/trefwoord/f_
mrx_collectie/Kaarten 
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سند مهم ديگري پيرامون جدايي تاريخي نام جغرافيايي آذرآبادگان از سرزمين 
هاي شمالي رودخانه ارس ( جمهوري آران ) متعلق به آرشيو دولتي نخست 

 وزيري تركيه1

 
  

نگاره باال تصوير سنديست از آرشيو امپراطوري عثماني بخش روابط با ايران . 
سال پيش مي باشد و مربوط  225ميالدي يعني  1787اين سند متعلق به سال 

 است به حمله ارتش روسيه به بخش هايي از سرزمين هاي شمالي رودخانه ارس (
آران ) كه در آن مقطع زماني به دليل آشفتگي هاي موجود در دولت زنديه 

  ،تحت تصرف امپراطوري عثماني قرار گرفته بود .
  اين سند داراي نكات بسيار مهمي مي باشد كه در پي مي آيد :

                                                           
1 - http://darvakebaran.blogspot.ca/2012/11/blog-post_18.html 
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) نام بردن از مناطق جغرافيايي آذربايجان و شوشا و گنجه و قره باغ بعنوان 1
جدا از هم ، بطوريكه در عنوان نامه ابراهيم خليل خان  واحدهاي جغرافيايي

خود را بعنوان خان شوشا و گنجه و قره باغ معرفي ميكند و در متن نامه شرحي 
  از حمله ارتش روس به اين مناطق را ميدهد .

) در متن نامه ابراهيم خليل خان حاكم شوشا و گنجه و قره باغ شرحي از نحوه 2
هد و نكته بسيار مهم اينكه چگونه از حاكم آذربايجان تهاجم ارتش روسيه ميد

درخواست كمك ميكند و حاكم آذربايجان ايرانزمين بدون توجه به اينكه اين 
مناطق تحت اشغال عثماني هاست حاضر به كمك و ارسال ارتش جهت مقابله با 
روس ها مي شود كه اين موضوع باعث غلبه بر ارتش روس و عقب نشاندن آنها 

  .دميشو
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سند مهم ديگري پيرامون جدايي تاريخي نام جغرافيايي آذرآبادگان از سرزمين 
 هاي شمالي رودخانه ارس

   ( جمهوري آران)1

 
 19و  18ن و نقشه كش معروف انگليسي قرن اثر جغرافيدا ي تاريخي اين نقشه
»   1823–1750 : تاريخ تولد و مرگ Aaron Arrowsmith«  ميالدي

وي را مي توان يكي از مشهورترين و پركارترين جغرافيدانان و  . مي باشد
 Aaron آقاي ميالدي جهان دانست . 19و اوايل قرن  18نقشه بردار هاي قرن 

Arrowsmith  لكُمنقشه مذكور راانگليسي:   به در خواست سر جان م)Sir 
John Malcolm افسر اسكاتلندي كمپاني هند شرقي و براي مجموعه (

مدار بود  تاريخدان و سياست سر جان ملكُم  تهيه كرده است .  تاريخ ايران وي
هاي سياسي به ايران فرستاده شد.  و در اوايل قرن نوزدهم بارها جهت مأموريت

ارسي مسلط بود و با فرهنگ و تاريخ ايران آشنايي بسيار داشت. او او به زبان ف
 Aaronهمچنين تأليفاتي نيز در مورد تاريخ و جغرافياي ايران دارد.

                                                           
1 - http://darvakebaran.blogspot.ca/2013/01/blog-post_14.html 
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Arrowsmith  در طول مدت فعاليت خود نقشه هاي بسياري از قسمت ها و
كشورهاي مختلف جهان تهيه كرده است . از جمله نقشه هاي كه وي در سال 

نقشه كامل ايران و كشور هاي مجاور   يالدي ترسيم كرده مي توان بهم 1815
زمان ترسيم اين نقشه ها همزمان با دوران حكومت قاجاريان در  اشاره كرد .

ايران مي باشد. از ويژگي هاي طراحي وي مي توان دقت باال و ذكر جزئيات 
مركز اسناد  ي تاريخي هم اكنون در را نام برد . الزم به ذكر است اين نقشه

   كتابخانه ملي كنگره اياالت متحده آمريكا نگهداري ميگردد.
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همانطوري كه در نقشه مي بينيد استفاده از نام آذربايجان بصورت اختصاصي 
» ارس « ين هاي جنوبي رودخانه ارس مي باشد و نيز استفاده از نام براي سرزم

  براي رودخانه ارس از نكات مهم موجود در اين نقشه مي باشد. 

  
   

مركز اسناد كتابخانه ملي كنگره اياالت  در اين نقشه ي تاريخي هم اكنون
  متحده آمريكا نگهداري ميگردد :

http://www.loc.gov/index.html  
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سند مهم ديگري پيرامون جدايي تاريخي نام جغرافيايي آذرآبادگان از سرزمين 
 ) 1ي آرانهاي شمالي رودخانه ارس(جمهور

 
 نام تاريخي جدايي پيرامون تاريخي اي نقشه  در اين مقاله بر آنيم تا به بررسي

رانزمين از سرزمين هاي شمالي رودخانه ارس اي آذرآبادگان جغرافيايي
نقشه  ي تاريخي اثرشركت (جمهوري آران) بپردازيم. اين نقشه

شركت مذكور كه در حوزه نقشه برداري   مي باشد .» آمريكانا  « برداري
آغاز به كار  در اوايل قرن بيستم ميالدي و در آمريكا  جغرافيايي فعاليت داشت

مختلف  فراواني از كشور ها و نقاط نمود و طي سال هاي فعاليت خود نقشه هاي
شركت آمريكانا را مي توان يكي از مشهورترين و  جهان تهيه كرده است.

ميالدي  اوايل قرن بيستم پركارترين شركت هاي نقشه كش در حوزه جغرافيايي
 1904سال   از جمله نقشه هاي كه اين شركت امريكايي در  جهان دانست .

                                                           
1 - http://darvakebaran.blogspot.ca/2013/01/blog-post_17.html 
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يران و كشور هاي نقشه كامل ا  مي توان به ترسيم و چاپ نموده است ميالدي
همزمان با اواخر دوران حكومت   مجاور اشاره كرد . زمان ترسيم اين نقشه

قاجاريان در ايران مي باشد. از ويژگي هاي طراحي نقشه هاي اين شركت مي 
توان دقت باال و ذكر جزئيات را نام برد . الزم به ذكر است اين نقشه ي 

ملي كنگره اياالت متحده آمريكا مركز اسناد كتابخانه  تاريخي هم اكنون در
   نگهداري ميگردد.

  
همانطوري كه در نقشه مي بينيد استفاده از نام آذربايجان بصورت 

س مي باشد و نيز اختصاصي براي سرزمين هاي جنوبي رودخانه ار
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براي رودخانه ارس از نكات مهم موجود در » ارس « استفاده از نام 
  اين نقشه مي باشد. 

  
لي كنگره مركز اسناد كتابخانه م اين نقشه ي تاريخي هم اكنون در

  .اياالت متحده آمريكا نگهداري ميگردد
http://www.loc.gov/index.html   
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  1 تحريف ، تنفر، كشتار

تنفر، ارمني ستيزي، تحريف تاريخ و تبليغات دروغين تركها و 
در  ارمنيانتارهايي كه در قبال باغ و كش ها حد و حصري ندارد. جنگ قره آذري

شهرهاي مختلف آذربايجان، از جمله در سومگايت، باكو، كيروفĤباد توسط 
ها انجام گرفت و منجر به اخراج حدود پانصد هزار ارمني از آذربايجان  آذري

در تركيه و همچنين ادامه همان  1915در سال  ارمنيانعام بزرگ  شد، ادامه قتل
اند.  قربانيان اصلي اين سياست بوده ارمنيانباشد كه   ميتركيسيتي  سياست پان

ها كه خود را بجاي مورخ و دانشمند آگاه جا زده و تمامي حقايق را  بعضي
را  ارمنيانكنند واقعيت نژادكشي  دهند، سعي مي دقيقا وارونه جلوه مي

 ها براي تشكيل زيرسئوال ببرند، آمال و آرزوها و اهدافي كه خود آذربايجاني
نسبت دهند و با تحريف  ارمنيانآذربايجان بزرگ به مركز تبريز دارند، به 

به خاك ايران چشم دارند.  ارمنيانكنند كه  واقعيات، حقايق را اينطور ارائه مي
جهت آگاهي و افزايش معلومات تاريخي برخي جاهالن و جاعالن بايد بگويم 

له كليساي تادئوس و كه باوجود اينكه ابنيه تاريخي ارمني متعددي از جم
استپانوس مقدس در نواحي مرزي شمالغرب ايران وجود دارد كه قدمت آنها به 

 ارمنياناند، اما  االيام در آنجا زندگي كرده از قديم ارمنيانرسد و  سال مي 1500
و ارمنستان نه بطور رسمي و نه بطور غير رسمي هيچ چشمداشتي و هيچگونه 

ان نداشته و ندارند، هيچگاه هيچ مقام رسمي از ادعاي ارضي نسبت به خاك اير
                                                           
1 -Iran Global (iranian futurist online magazine) Monday 23 September 2013 
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ها هم بطور رسمي و  ارمنستان چنين ادعايي نكرده است، حال آنكه آذربايجاني
هم بطور غير رسمي نسبت به خاك تاريخي ايران چشم دارند و بارها مقامات 

 – آذربايجان وقت جمهور رئيس –بيگ  جمهوري آذربايجان از جمله ايلچي
 جمهوري خاك را قزوين اردبيل، زنجان، غربي، و شرقي ربايجانآذ استانهاي

 جمهوري به آنها الحاق و ايران از آنها جدايي خواستار و اند ناميده آذربايجان
) سلطنت واقع در يا( جمهوري رياست دوران همين در اند، شده آذربايجان

اي كه  د، در نقشهان ها استانهاي ايراني را آذربايجان جنوبي ناميده اف اندان عليخ
توسط آكادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان منتشر شده است، بخشهاي وسيعي 
از ايران جز قلمرو جمهوري آذربايجان ارائه گرديده است و در كتب درسي 
مدارس آذربايجان نيز استانهاي مذكور ايران را از آن جمهوري آذربايجان 

اض مقامات و سفارت ايران در باكو كنند. همه اينها بارها مورد اعتر معرفي مي
خود جعلي است  "جمهوري آذربايجان"بوده است. اصال وجود كشوري به نام 

و در راستاي غصب سرزمينهاي ايراني و تضعيف ايران بوده است. اين خطه تا 
ميالدي همواره در طول تاريخ اران و گاهاً آلبانياي قفقاز نام داشته  1918سال 

تحت فشار تركيه و با موافقت روسهايي كه درصدد  1918است و در سال 
ناميدند كه اين امر  "آذربايجان"اشغال نواحي شمالغرب ايران بودند، آنجا را 

حتي خشم دربار ايران را در آن زمان برانگيخت و دولت سلطنتي ايران به اين 
نامگذاري جعلي اعتراض كرد و پس از آنكه جمهوري آذربايجان جديدالتاسيس 

در تركيب اتحاد شوروي قرار گرفت، اين قضيه مختومه  1920لي در سال جع
شد. آذربايجان واقعي در خاك ايران است و جمهوري آذربايجان كشوري 

تركيستي ايجاد شده است. حاال چه كسي  جعلي است و براي تحقق سياست پان
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بايجان ها!؟ اين جمهوري آذر يا آذربايجاني ارمنيانبه خاك ايران چشم دارد!؟ 
است كه قصد دارند با غصب سرزمينهاي وسيعي از ايران و همچنين خاك 

باغ  باغ، آذربايجان بزرگ تشكيل دهد. حال به مسئله قره ارمنستان و قره
گويند كه اين جمهوري  ها هيچگاه چيزي در اينباره نمي بپردازيم. چرا آذري

بودند كه ابتدا به  ها باغ بود!؟ و آذري آذربايجان بود كه آغازگر جنگ قره
در خاك آذربايجان دست زده و سپس جنگي گسترده را بر عليه  ارمنيانكشتار 

خواست از يوغ ظلم آذربايجان رها شده و استقالل  نشين كه مي باغ ارمني قره
ها انتظار داشتند اگر توپ و  تحميل كردند!؟ يا اينكه آذري ارمنيانيابد، بر 

دست به مقاومت  ارمنيانرند و جنگ آغاز كنند، بكار ب ارمنيانتفنگ بر عليه 
در باكو و سومگايت،  1988در تركيه و سال  1915بردند و همچون سال  نمي

درس گرفته  1915از سال  ارمنيانشدند!؟ اما، خير، اينبار  عام مي براحتي قتل
دانستند كه اگر دست به مقاومت نزدند،  بودند كه بايد از خود دفاع كنند و مي

عام  عامهاي انجام گرفته در تركيه و شهر آذربايجان، اينبار نيز قتل ون قتلهمچ
باغ براي خاك اجدادي و براي ميهن  قره ارمنيانخواهند شد. و از آنجائيكه 

دالورانه جنگيدند، با جان و دل، با شور و شعف  ارمنيانجنگيدند، پس  خود مي
سرزمين خود جنگيدند و در طرف مقابل سربازان آذري چون براي 

اي براي جنگيدن نداشتند و حتي مجاهديني (در اصل  جنگيدند، انگيزه نمي
ها  مزدوراني) از افغانستان، چچن و القاعده را به خدمت گرفتند. چرا آذري

ميالدي  1920گويند كه وقتي در سال  هيچگاه چيزي در اينباره نمي
خ اشغال گرديدند و هاي نوپاي ارمنستان و آذربايجان توسط ارتش سر جمهوري

باغ و نواحي مجاور آن و  در تركيب قلمرو اتحاد شوروي قرار گرفتند، هم قره
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هم منطقه نخجوان هر دو در تركيب جمهوري ارمنستان قرار داشتند و 
آذربايجان حتي هيچگونه ادعايي نسبت به اين مناطق نداشت! و بعدها در سال 

 اي خصمانه بسيار رفتار– شوروي ورديكتات –از انجائيكه ژوزف استالين  1922
 خودداري شدت به كمونيسم پذيرفتن از 1920 سال در كه اي ارمنيان به نسبت
 را خود آتاتورك رهبري به ها آذري و تركها ديگر سوي از و داشت كردند، مي
و قدرداني  ارمنياندند، براي تنبيه كر مي وانمود كمونيست سرسخت حاميان از

باغ و نخجوان را از تركيب ارمنستان در آورده و در  ه، قرهها و تركي از آذري
تركيب جمهوري آذربايجان قرار داد و بدين ترتيب بذر مناقشه و خصومتي نود 

ها كاشت. طي قراردادي كه ميان روسها و تركها  و آذري ارمنيانساله را ميان 
معيت درصد ج 95، 1924باغي كه طبق آمار رسمي در سال  منعقد گرديد، قره

ها  توسط تركها و آذري ارمنيانهاي  عام آن ارمني بود و نخجواني كه درپي قتل
جمعيت ارمني آن بسيار تحليل رفته بود اما با اين حال نيمي از جمعيت آن ارمني 
بود و هيچ سنخيتي نيز با خاك آذربايجان نداشت، از ارمنستان جدا شدند و در 

ذكر است كه طي هفتاد سال حكومت  تركيب آذربايجان قرار گرفتند. شايان
در سال  85به  1924درصد در سال  95باغ از  كمونيستها، جمعيت ارمني قره

كاهش يافته بود اما در نخجواني كه تحت كنترل آذربايجان قرار گرفته  1988
به اجرا گذارده شد و در آنجا شرايطي براي  ارمنيانبود، سياستي در قبال 

با پاي خودشان نخجوان را ترك كنند و در  ارمنيانكه بوجود آوردند  ارمنيان
بود، در  ارمنيانكشي سفيد، نخجواني كه جزئي از ميهن تاريخي  واقع طي نسل

دوران كمونيست از جمعيت ارمني تخليه شد و امروز نخجوان ديگر جمعيت 
باغ اينبار دست به مقاومت زدند،  قره ارمنيانارمني ندارد. يكي از داليلي كه 
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دانستند اگر در تركيب آذربايجان باقي  لگوي همين نخجوان بود، چرا كه ميا
شدند  تركيستي قطعاً به سرنوشت نخجوان دچار مي مانند، در پي سياستهاي پان مي

شد. تحريف تاريخي ديگري كه اغلب  باغ نيز از جمعيت ارمني تخليه مي و قره
ات است، كوهي كه گيرد، نام واقعي كوه آرار از جانب تركها صورت مي

همواره مظهر استواري ملت ارمني بوده است، بايد عرض كنم كه نام واقعي اين 
االيام آرارات بوده و آرارت باقي خواهد ماند، تحريف نام اين  كوه از قديم

از جانب تركها صورت گرفته است تا تعلق  "آغري داغ"كوه از آرارات به 
هاي  ر در راستاي سياست تركيه در تغيير نامكتمان سازند. اين ام ارمنيانآنرا به 

هاي جانوري، از ارمني  ارمني هر چيزي از جمله نامهاي اماكن، كوهها و گونه
به تركي صورت گرفته است. همه عالم و آدم، كل جهان اين كوه را آرارات 

 2000نامند و تركها اگر بخود زحمت دهند و عهد قديم انجيل را كه قدمتي  مي
بخوانند، متوجه خواهند شد كه نام اين كوه در آنجا آرارات ذكر  ساله دارد

شده است، جائيكه كشتي نوح پس از طوفان بر روي آن فرود آمد. (براي 
نوشته نشده است). گويا  ارمنيانجاعالن جاهل ذكر كنيم كه انجيل توسط 

تركها به تحريف و جعل نامهاي غير ترك عادت دارند، از جمله تغيير نام 
و نامهاي ارمني  "آغري داغ"به  "آرارات"به آذربايجان، كوه  "رانا"

هاي جانوري در تركيه. در پايان در رابطه با ادعاي برخي  تعدادي از گونه
سال قبل اتفاق افتاده و ديگر يك  95 ارمنياندوستان مبني براينكه نژادكشي 

گاه بسيار مسئله تاريخي است و ربطي به امروز ندارد، بايد گفت كه اين ن
 95است. چرا كه تبعات وحشتناك و اسفبار آن پس از گذشت   انديشانه كوته

كند. مهمترين آن اين است كه   سال، امروز هم بر دوش ملت ارمني سنگيني مي
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ميليون ارمني در خارج از ميهن  10كشي، همين امروز حدود  در پي اين نسل
كنند و در  كيه) زندگي ميخود يعني خارج از ارمنستان و آناتولي (شرق تر

سرتاسر جهان آمريكا، روسيه، اروپا، لبنان، سوريه پراكنده هستند. اگر آن 
مسئله تاريخي است و ربطي به امروز ندارد، پس با اين حساب بايد گفت كه 

سرزمين  6/5عام كردي، نابود كردي و بعد  اگر بخشي اعظم ملتي را قتل
وقايع بعدي، (منظور قرار گرفتن  اجدادي آنرا غصب نمودي و بعد بعلت

در يوغ كمونيسم و شوروي) ملت ستمديده هفتاد سال فرصت احياي  ارمنيان
حقوق پايمال شده خود را نيافت، پس بايد پرونده آنرا بست و تا ابد آنرا به 

كشي كرده مجازات نشود و ملت  فراموشي سپرد، ملت و دولتي هم كه نسل
ود!؟ درصورتي كه عادالنه قضاوت كني، ستمديده هم از آن دلجويي نش

شود و اوضاع نابسامان  خواهيد ديد اگر اينگونه باشد، سنگ روي سنگ بند نمي
دار نرسيده است، عدالت  و آشفته امروز منطقه ما نتيجه اين است كه حق به حق

بيند.  تازد و ستمديده همچنان ستم مي برقرار نشده است، امروز ظالم همچنان مي
باغ و نخجوان ادامه همان سياست و نژادكشي صورت گرفته در تركيه  رهمسئله ق

، مسئله امروز است، پرونده آن بسته نشده و ارمنيانكشي  است. پس مسئله نسل
در تركيه در  ارمنيانعدالت بايد برقرار شود، چه در مورد مسئله نژادكشي 

ه به زور و باغ و نخجواني ك و چه در مورد مسئله قره 1923-1915سالهاي 
  بطور مصنوعي از ارمنستان جدا شده و در تركيب آذربايجان قرار گرفته است.
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