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  تقدیم بھ
  

) 2009- 1941حق نظریان ( آرمنخاطره دوست عزیزم دکتر  این اثر را بھ یاد و
ی، تقدیم می کنم، کسی کھ عمر آرمنبنیان گذار و مشوق بنیاد تحقیقات معماری 

ی آرمنخود را صرف مطالعھ، ثبت و ھر گاه کھ ممکن بوده بازسازی یادگارھای 
  کرد.

آرمن بود کھ مرا تشویق بھ آغاز این طرح کرد و در این راه بھ من انگیزه  
اھداف و محتویات اثر حاضر با او در میان گذاشتھ شد و وی در برنامھ ریزی  داد.

طرح دخیل بوده است. من در نگارش این کتاب از دانش و خرد بی حد برای این 
  او فایده بسیار برده ام.

  
 

 )قالیچیان( روبن گالیچیان
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  پیشگفتار

  
از دوستان و ھمکارانم، کھ در تھیھ این مجلد مرا یاری کرده اند، بھ ویژه، دوست 

ی در ایروان، آرمننظریان، از بنیاد تحقیقات معماری  حق آرمنفقیدم، دکتر 
ھمچنین از سامول کاراپتیان، کھ بایگانی و بانک داده ھای غنی خود را بھ رایگان 

گارابدیان از نیویورک بابت طراحی صفحھ ارایی نھایی  آرمن در اختیارم گذاشت،
قدرش طی ندن بابت توصیھ ھای گرانکتاب، دکتر گاگیک استپان سرکیسیان از ل

ماده سازی متن کتاب، لوون چرباجیان، استاد جامعھ شناسی دانشگاه ماساچوست آ
بابت ویرایش متن نسخھ حاضر، و نیز لوسین گلسپاریان و بسیاری دیگر از 
دوستان و کارشناسانی کھ مشتاقانھ کمک کردند و اطالعات و توصیھ ھای 

  ارزشمندی در اختیار من گذاشتند سپاسگزارم.
نھا نیامده با مجوز سخاوتمندانھ کسھا و نقشھ ھایی کھ نام صاحبان آتمام ع

  ی در ایروان چاپ شده است.آرمندفتر بنیاد تحقیقات معماری 
ھمچنین، الزم بھ توضیح است کھ در ترجمھ فارسی این اثرمطالبی، فراخور 

ن کم شده است و لذا کتاب در آحال مخاطبان فارسی زبان، بھ کتاب اضافھ یا از 
  پاره ای از موارد جزیی با متن انگلیسی اثر متفاوت است.

  
  

  روبن گالیچیان
  م 2010ایروان 
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  اول فصل
  
  
  

  
  مقدمھ
  

ذربایجان کنونی،کھ در شمال رود ارس و سرزمین تحت حاکمیت جمھوری آ
جنوب رشتھ کوه قفقاز واقع شده ناحیھ شمال رود کورا را (کھ از منظر تاریخی 
البانی قفقاز، یا بھ فارسی اران، خوانده میشود) در بر می گیرد. این ناحیھ از قدیم 

ی االیام تا اوایل قرون وسطا محل زندگی جمعیتی مسیحی بوده است کھ قفقازی ھا
البانی خوانده میشوند. شایان ذکر است کھ این افراد ھیچ نسبتی با البانیایی ھای 

قراباغ کنونی)، ( 1اخرتسآی آرمناروپا ندارند. در کناراین نواحی، مناطق تاریخی 
قرار داشتند. قدمت اغلب یادگارھای فرھنگی ای کھ در این  3و سیونیک 2اوتیک

ا میرسد و بھ دو دستۀ متمایز طبقھ بندی سرزمین ھا کشف شده است بھ قرون وسط
ً میشود. یک دستھ شامل چندین یادگار متنوع است کھ عمدت ریشھ در مسیحیت  ا

(سنگ صلیب ھا) و  4صومعھ ھا، خاچکارھا ،دارند، یادگارھایی چون کلیساھا
یان بومی منطقھ و نیز آلبانیایی ھایی کھ خود بسیار رمناسنگ قبرھایی کھ بھ دست 

یادگارھای  یان آن زمان بوده اند ساختھ شده اند.آرمنتحت تأثیر فرھنگ و تمدن 
، کاخ ھا و آرامگاه ھای ، شامل مساجدو تنوع کمتری دارند، کھ تعداد دستۀ دوم

تاتارھا و اسالمی ھستند کھ بھ دست عرب ھای مھاجم و یا در اواخر قرون وسطا، 
دیگر قبایل ترک، کھ از پی عرب ھا بھ این سرزمین آمدند و نیز بومی ھای 
مسلمان شده سھم عمدۀ این یادگار ھا را ایرانی ھا ساختند کھ از قرن پانزدھم تا 

  نوزدھم میالدی منطقھ را تحت حاکمیت خود داشتند.
  

ستقرار م در باکو، با ھدف ا 1911حزب دموکرات اسالمی مساوات در سال 
کمر بندی از دولت ھا و کشورھای پان اسالمی در منطقۀ قفقاز جنوبی (کھ 
ماورای قفقاز ھم خوانده می شود) تاسیس شد کھ قرار بود ترکیھ، کھ در آن زمان 

                                                            
1  Artsakh 
2  Utiq 
3  Siuniq 

روی آنھا نقش صلیب کنده شده. پیشینھ چلیپا سنگھای ارمنی بھ روزگار پیش خاچکار یا چلیپا سنگ نام سنگ ھایی است کھ بر  4
از مسیحی شدن ارمنیان باز میگردد. از سدۀ نھم میالدی بھ این سو در سرتاسر سرزمین ارمنستان چلیپاسنگ ھایی بر پا شد کھ 

  بیشتر بھ منزلھ یادمان برای رویدادھای کھن و مھم مسیحی ساختھ شدند.
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حزب پنھان کار و ارتش ساالر کمیتھ اتحاد و ترقی بر آن حکومت می کرد، 
م حزب مساوات با حزب  1917ھدایت و جھت گیری آن را تعیین کند. در سال 

فدرالیسم ترک ادغام شد و نام حزب فدرالیست ترک مساوات را بھ خود گرفت، 
حزبی کھ ھمچنان با عنوان حزب مساوات خوانده می شد و محمد امین رسول زاده 

م، کھ منطقۀ شمال رود ارس  1918پس از سال  1ریاست آن را بر عھده داشت.
جمھوری شرقی «ر این بود کھ کشور جدید اعالم استقالل کرد اصل تصمیم ب

نامیده شود اما حزب مساوات از نفوذ خود بھره گرفت تا » جنوبی ترنس کرکوزیا
با این تصمیم  2نامیده شود.» آذربایجان«صمیم را تغییر دھد و کشور جدید این ت

یک جانبۀ حزب مساوات افراد، قبایل و اقلیت ھای بسیار ساکن در این سرزمین، 
کھ تا آن زمان با نا م عمومی ترک ھا (یا تاتار ھا) مورد خطاب قرار می گرفتند، 

شدند. بدین ترتیب نامی کھ بھ مدت بیش از دو ھزار » آذری«یا » آذربایجانی«
جنوب رود ارس در داخل سرزمین ایران، تعلق سال بھ حق بھ منطقۀ تاریخی 

م در شمال ھمان رود متولد شد  1918داشت برای تعریف ھویت کشوری کھ در 
  3بھ کار رفت.

  
این اقدام متفکران ایرانی را بسیار متعجب ساخت و شماری از سیاست 

اسماعیل مداران ایرانی آذربایجانی و چھره ھای ادبی ھمچون شیخ محمد خیابانی، 
 میرخیزی و احمد کسروی بھ آ ن اعتراض و گفتند:ا

  
این منطقۀ کوچک در قفقاز، کھ مردمانش بھ ترکی سخن می  

  4گویند، نامی دیگر دارد و ھیچگاه آذربایجان خوانده نمی شده است.
  

خیابانی حتی پا را از اعتراض صرف فراتر و پیشنھاد کرد کھ نام استان آذربایجان 
سفارت ایران در استانبول ھم بھ تاسیس  5تغییر داده شود. »آزادستان«ایران بھ 

                                                            
1Firuz Kazemzadeh, The Stuggle for Transcaucasia, 1917-1921 (New York: Philosophical Labrary 
and Oxford: George Ronald, 1951), 20-22;  

. 43-37)، ص 1384احمد خلیل هللا مقدم، آذربایجان واقعی کجاست؟ تاریخ و زبان آذری کدام است؟ (تھران: یکان،    
2 Barthold, Studies on the History of the Caucasus and Europe (Moscow: S.N.1963); Richard G. 
Hovhannisian, Armenia on the Road to Independence, 1918 (Los Angeles. University of Southem 
California, 1967), p.189. 
3 Alekparov, Rosearch in the Archeology and Ethnography of Azarbaijan (Baku: S.N. 1960). 

. کاوه بیات و آذربایجان در موج خیز تاریخ: نگاھی بھ مباحث ملیون ایران و جراید باکو در تغییر نام اران و آذربایجان 5
47-45)، ص 1390شمسی (تھران: پردیس دانش،  1298-1296  

4 Touraj Atabaki. Azerbaijan. Ethnicity and Struggle for Power in Iran (London and New York: I.B. 
Tauris, 2000), 2-25; See also  38مقدم، پیمان، ص  
 
5 Atabaki, Ibid., 50; See also:  سالھ آذربایجان یا سرگذشت گردان و دلیران (تھران: سمیر،  18احمد کسروی، تاریخ

.299ص  )؛1349؛ علی آذری، قیام شیخ محمد خیابانی (تھران، امیرکبیر، 872، ص 2)، ج 1378  
1354آذری قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز. س. علی آذری تھران: صفی علیشاه،   
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در منطقھ معترض شد اما گامی فراتر از آن بر » آذربایجان«کشوری بھ نام 
  1نداشت.
  
ین رویداد تاریخی را می توان با واقعھ ای مشابھ در زمان حاضر مقایسھ ا

شد نام  کرد. یکی از کشورھای مستقلی کھ پس از فروپاشی یوگوسالوی ایجاد
مقدونیھ را برای خود برگزید، بی توجھ یا با نادیده گرفتن عمدی این حقیقت کھ این 
اسم نام یکی از استانھای فعلی یونان است. پس از بحث و جدل ھای بسیار بر سر 

 2»جمھوری مقدونیۀ یوگوسالوی سابق«این تصمیم این کشور تازه تأ سیس بھ 
ظاھری و بی حاصل بود، زیرا ھمھ آن را مقدونیھ تغییر نام داد، تغییری کھ کامالً 

می خوانند. موضوع یوگوسالوی از جنبھ ای دیگرھم شایستۀ بحث است. ناتو این 
کشور را بھ زانو در آورده بود و طرح تجزیۀ آن را بھ کشورھای کوچک تر بی 
ذره ای تردید پیش برد. از سوی دیگر، ناتو برحفظ تمامیت ارضی و ثبات 

سمی کشورھای دوستی چون گرجستان و آذربایجان پافشاری می کند. مرزھای ر
سیاست ناتو آن جایی متناقض می شود کھ ھم زمان با تجزیۀ صربستان بھ دو 
کشور مجزا حق تعیین سرنوشت آبخازیا، اوستیای جنوبی و ناگورنو قراباغ را 

م گذاری ھاو نادیده می گیرد. در چنین شرایطی ، می توان بھ جرئت گفت کھ این نا
تغییرنامھا، چھ تحت نام سازمان ملل صورت گرفتھ باشد و چھ ناتوو چھ بھ ارادۀ 
ھر قدرت جھانی دیگر تنھا بھ دنبال مقاصد سیاسی بوده و ھیچ گاه بھ رفاه مردم 

  این سرزمین ھا توجھی نداشتھ و ھیج ھمخوانی ای با خواستھ ھای عمومی ندارد.
  

جنوبی تأسیس شده است و خود را ادامۀ  کشوری کھ بھ تازگی در قفقاز
آذربایجان تاریخی می خواند مدعی یادگارھای اسالمی ای است کھ پس از حمالت 
عرب ھا، تاتار ھا و مغول ھا بھ منطقھ در این سرزمین یا درپیرامون آن ساختھ 

م در این منطقھ خلق شده است. با این حال،  1920شده و نیز آثاری کھ تا دھۀ 
دگارھای کشف شده در این ناحیھ مسیحی ھستند و نمی توان آنھا را میراث اغلب یا

از این رو، برای حل این مشکل و برای اثبات این مدعا کھ  آذری اسالمی دانست.
مردم جمھوری آذربایجان تاریخ وسنتی قدیمی تر از آنچھ با ھجوم قبایل تاتار و 

م قدم در مسیر بنای  1960ھۀ شود دارند مقامات آذربایجانی در د مغول آغاز می
سالھ شده  94یک سابقھ و میراث کھن تاریخی برای کشورشان گذاشتند کھ اکنون 

  است.
  

                                                            
67-66کاوه بیات ھمان، ص   1 

2 Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYR Macedonia) 
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ن کشوربھ دیگر یادگارھای تاریخی متعدد و میراث غنی پیش از اسالم ای
، ارمنیان و بخشی ھم بھ آلبانی تبارھای قفقاز تعلق دارد. این فرھنگ ھا، بھ ویژه

مقامات آذربایجان خوش نمی آمد از این رو، مقدر شد کھ اصل و  حقیقت بھ مذاق
شد اجداد ساکنان  ریشۀ این یادگارھا جعل و بھ کسانی نسبت داده شوند کھ ادعا می

کنونی کشورھستند. برای رسیدن بھ این مقصود اثبات این نکتھ ضروری بود کھ 
تبارھای قفقاز یا ھمان  ساکنان کنونی آذربایجان در واقع وارثان و فرزندان آلبانی

ین ھستند. ھنگامی کھ این موضوع ارانیان و ارمنیان تازه واردان بھ این سرزم
این این مطلب بود کھ تمام » اثبات«و میراث آلبانی از آن آنھا شد گام دوم » اثبات«

، در اصل سرزمینی آذربایجان پیدا شده اند یادگارھای مسیحی، کھ در محدودۀ
ستتد و نھ ارامنھ. اگر مقامات کنونی آذربایجان می توانستند میراث ارانیان ھ

کنند کھ ارمنیان بومی این سرزمین نیستند بلکھ در سرزمینی کھ اکنون »ثابت«
آذربایجان نام گرفتھ و حتی کل منطقۀ قفقاز جنوبی، تازه وارد ھستند، آن گاه 

رفت. بدین ترتیب، ارتباط و ریشھ ھای ارمنیان در این سرزمین بھ کلی از بین می 
ارمنیان کھ با این استدالل  متعلق بھ آلبانی   خود بھ خود میراث مسیحی نھ از آن

  تبارھای قفقازی (ارانیان) و بنابراین، آذربایجانی می شد.
  

قیاس گزارۀ باال از این حقیقت غافل می شود کھ بیشتر یادگارھای بجای مانده 
دوازدھم تا ھجدھم میالدی است یعنی دوره ای کھ در این منطقھ متعلق بھ سده ھای 

تا میانھ قرن  1ھیچ ارانی مسیحی ای باقی نمانده بود کھ بتواند آنھا را بسازد.
دوازدھم میالدی بیشتر ارانیان مسیحی بھ اسالم تغییر کیش داده (لزگی ھای 
 امروزی، کھ شمارشان بھ حدود یک میلیون نفر می رسد) و باقی ماندۀ آنھا ھم

بودند  2ناپدید شده بودند. تنھا بازمانده ھای مسیحی از آن جمعیت، چند ھزاراودی
در شمال آذربایجان و گرجستان، بھ  4و نیج 3کھ امروزه در مناطق وارداشن

زحمت موجودیت خود را حقظ کرده اند. بنابراین، از آنجا کھ ھیچ ارانی مسیحی 
یادگارھای مسیحی را بھ میراث بران ای در این منطقھ نبوده آیا می توان ساختمان 

مسلمان ارانیان، کھ اکنون در شمال آذربایجان و جمھوری خود مختار داغستان 
  روسیھ روزگار می گذرانند، نسبت داد؟

  
طرح فوق بھ اجرا گذاشتھ شد و چندی نگذشت کھ چندین و چند نشریھ، یاد 

سر بر آوردند تا این داشت، رسالھ، مقالھ، پایان نامھ، کتاب و مقالھ پژوھشی 
کنند. از این » اثبات«و » بھ لحاظ علمی تأیید«تحزیفات را اشاعھ دھند و آنھا را 

                                                            
1 Cyril Toumanof, Studies in Christian Caucasian History (Georgetown: University Press, 1963), 
216-7. ھمچنین بھ فصل تاریخ ھمین کتاب مراجعھ شود    
2 Udis 
3 Vardashen 
4 Nij 
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میان می توان بھ نوشتھ ھای ضیا بونیاتف، فریدا مامدوا، اقرار علی اف، کامل 
محمد زاده، داوود آغا اغلی آخوندف، رشید گیوشف و دیگران اشاره کرد. ھم 

دگارھا و اماکن کھن تغییر داده شد و بسیاری از یادگارھایی زمان، اسامی ارمنی یا
کھ اصلیت ارمنی آنھا غیر قابل انکار بود بھ تدریج و بی سر و صدا نابود شدند. 
در مقابل این نشریات و نوشتھ ھای شبھ علمی کذب و فریب کارانھ برخی مورخان 

، کاراپت 1کانیانو چھره ھای ادبی ارامنھ ھمچون بارویر سواگ، آسادور مناتزا
، 5رگ استپانیانو، گو4ن ھاروتیونیان، بابک3، باگرات الوبابیان2انجانیانملیک اوھ

و دیگران علیھ این تبلیغات گسترده شوریدند و مقاالت بسیاری  6ھنریک سوازیان
در روزنامھ ھا و نشریات مختلف ارمنستان منتشر کردند ام تنھا بھ زبان ارمنی و 
روسی. برای نمونھ، در پاسخ بھ ادعاھای مامدوا، می توان بھ مقالۀ مشترک ای. 

ۀ پژوھش پیرامون تاریخ دربار«ھاکوپیان، پی. مرادیان و ک. یوزباشیان با عنوان 
ادبی  –م بھ زبان روسی در گاھنامھ تاریخی  1987اشاره کرد کھ در » آلبانی قفقاز

در ایروان منتشر شد مجلھ ای کھ در شمارگانی اندک انتشار می یافت وبھ کل از 
بھ  7چشم مورخان غربی، حتی آنھائی کھ بھ روسی می خواندند، پنھان مانده بود.

سفانھ، مقامات ارمنی جعل تاریخ و تحریفات آذربایجانی ھا را آن اعتقاد ما و متأ
اندازه مھم ندانستھ اند کھ بخواھند بھ حد کافی با مقاالت و کتاب ھای علمی، کھ بھ 
راحتی در دسترسشان بوده بھ مقابلھ و تکذیب آنھا برخیزند. تا بدین جا تالش ھاي 

نی ھا، بھ ویژه، در رسانھ ھای مقامات ارمني در رد و تكذیب ادعاھای آذربایجا
غرب، کھ عمدۀ تبلیغات ضد ارمنی آذربایجانی ھا در آنھا متمرکز شده ، نزدیک بھ 

  ھیچ بوده است.
  

عنوان یکی از این کتاب ھا، یعنی تاریخ معماری آذربایجان در دورۀ باستان و 
ی » آذربایجان«اوایل قرون وسطا، نوشتۀ آخوندف، خود جعل حقیقت است زیرا 

کھ او مد نظر دارد، کھ در شمال رود ارس جای گرفتھ، در دوران باستان یا اوایل 

                                                            
1 Paruir Sevak, Asatur Mnatzakahian. “По поводу книги З.Буниятова Азербайджан в VII-IX 
вв”.Պատմա-բանասիրական հանդես (Yerevan: 1968) vol. 1, 177-190 
2 Karapet Meliq-Ohanjanian “Историко-литературная копнцепция  З.Буниятова”, Բանբեր 
Հայաստանի արխիւների (Yerevan 1968), vol. T. 2. 219-232. 
3  Bagrat Ulubabyan, “Еще одна произвольная интерпретация армянской истории страны 
Агван”,  Բանբեր Հայաստանի արխիւների (Yerevan 1979), vo. 2. p.219-232. 
4 Babken Harutyunyan, Meliq-Ohanjanian. “Когда отсутствует научная добросовестность”. 
Լրաբեր հասարակական Գիտութիւնների (Yerevan 1987), vo. 7,. p.33-56 
5 Gevork Stepanyan, “Ըննդեմ Արեւելյան Այսրկովկասի պատմության ադրբեջանական 

կեղծարարների”,Վեմ (Yerevan: 1979), vol. 1, 133-143. 
6 Henrik Svazian. “Пример использования исторической науки в  экспансивных целях”, 
Պատմաբանասիրական հանդէս  ,(Yerevan 1989), vol. 2, p.46-56. 
7 Hakobyan, Muradyan and Yuzbashyan, “On the tesearch of the History of Caucasian Albania”, 
Историко-филологический журнал,(Yerevan: 1987), 166-189. 
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. فصل بعدی این کتاب)، وجود قرون وسطا، و حتی تا قرن نوزدھم میالدی (ر.ک 
او در کتابش، در راستای تغییراسامی ارمنی و جایگزین کردن آنھا  1نداشتھ است.

، سنگ ھائی کھ نقش صلیب بر آنھا حک شده و »خاچ کار«با اسامی ترکی 
می خواند. او در این تبدیل بخش نخست » خاچ داش«آشکارا ارمنی ھستند، را 

» کار«لیب است) را نگاه داشتھ و بخش دوم را از (کھ بھ معنی ص» خاچ«واژه، 
  2(سنگ ترکی) تغییر داده است.» داش«(سنگ ارمنی) بھ 

  
م تا بھ امروز مقامات آذربایجان دائماً کوشیده اند تا مردمشان،  1960از دھۀ 

بھ ویژه، نسل نو آذربایجانی ھا، ھواخواھان تاریخ جعلی نوین، ھمواره از نفرتی 
مظاھر و فرھنگ و سنن ارمنی آکنده باشند. ارمنی ھا در میان این  عمیق علیھ تمام

مردم در قامت نابود کنندگان فرھنگ و کیش ارانی تصویر شده اند، مشابھ اتقاقی 
کھ در ترکیھ رخ می دھد، کشوری کھ ھنوز دست از انکار نسل کشی ارمنیان در 

ترک ھا متھم می  م بر نداشتھ است و در عوض ارمنیان را بھ کشتار 1915سال 
سازد، دیدگاھی کھ آذربایجان ھم رسمأ با آن ھم داستان شده و اشاعھ می دھد. در 
این کتاب قصد نداریم تا از نسل کشی [ارمنیان] سخن بگوئیم زیرا کھ تمام حقایق و 
صحت وقوع آن را می توان در روزنامھ ھای ھمان دوره و نیز در اسناد بایگانی 

ز جملھ کشورھائی کھ در آن زمان متحد ترکیھ بوده اند، شدۀ بیشتر کشورھا، ا
  یافت.

  
پنجاه سال است کھ این ادعا ھای موھوم و جعلیات در تبلیغات دولتی، ادبیات 
رسمی، کتاب ھای تاربخ و کتاب ھای درسی آذربایجان بھ چشم می خورد و اشاعھ 

ا باور کرده اند، آنھا می یابد، تا آنجا کھ عمدۀ نسل جوان امروزی آذربایجانی آنھا ر
باور کرده اند کھ ارمنیان تازه واردان بھ این سرزمین ھستند و این سرزمین را از 
بومیان، یعنی آذربایجانی ھا غصب کرده اند. این پدیدۀ تاریخی را می توان با جعل 
و تحریف حقایق تاریخی در کتاب ھای درسی تاریخ و رسانھ ھای شوروی سابق 

مابیش تمام مردم اتحاد جماھیر شوروی آنھا را پذیرفتھ بودند و بھ مقایسھ کرد کھ ک
آن ھا ایمتن داشتند. مقامات آذری پا را از این ھم فراتر گذاشتھ و اظھار کرده اند 

بوده اند، صرفاً، بدین  کھ آذربایجانی ھاوارثان و اخالف ارانیان ھستند کھ مسیحی
باقی مانده از آن قوم نھ متعلق بھ  سبب کھ بتوانند ادعا کنند یادگارھای مسیحی

ارمنیان بلکھ از آن ارانیان استو در ادامۀ فرایند جعل و تحریف حقایق تاریخی 
  نام نھادند .» آذربایجانی«ارانیان را 

                                                            
1 Rouben Galichian, Countries South of the Caucasus in Medieval Maps: Armenia, Georgia and 
Azerbaijan (London: GI and Yerevan: Printinfo, 2007). 
2 Davud A. Akhundov, The Architecture of Ancient and Early Medieval Azerbaijan (Baku: s.n., 
1986). 
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وزارت امور خارجۀ جمھوری آذربایجان، در ادامۀ تبلیغات تند و متمرکز 

بایجان: ھدف گیری میراث نبرد علیھ آذرخود علیھ ارمنیان، کتابی با عنوان 
 »مجموعۀ حقایق انکار ناپذیر دربارۀ قراباغ«منتشر ساخت کھ بخشی از  فرھنگی

صفحھ و در قطع  280است. گرد آورندۀ کتاب کمالھ عمرانلی و کتاب مشتمل بر 
سانتی متر و دارای جلد سخت بھ ھمراه یک عدد سی دی و یک عدد  25در  27

نیاد حیدر علی اف و وزارت امور خارجۀ دی وی دی است. این کتاب را ب
  م در لندن عرضھ کرده اند. 2008م منتشر ودر  2007جمھوری آذربایجان در 

  
این کتاب خوش تألیف آشکارا برای جذب خوانندگان غیر حرفھ ای زبان 
انگلیسی در نظر گرفتھ شده است. با این حال، ھدف اصلی کتاب اندکی متفاوت 

فکنی ھائی است کھ اقدامات آذربایجانی ھا را بھ دروغ بھ است. کتاب مملو از فرا
ارمنیان نسبت می دھد. ھدف کتاب گمراه ک دن خواننده و دادن اطالعات غلط بھ 

و  1اوست تا آنجا کھ حتی ارمنیان را بھ آغاز درگیری میان مردم ناگورنوقراباغ
نیروھای حکومتی آذربایجان متھم می کند و بھ راحتی، حمالت آذری ھا را بھ 

ت ت1988(فوریھ  2سومگائی و دیگر  3م) و بمباران مداوم مردم استپاناکر
م ش وع شد و شعلۀ جنگ را بر افروخت، از یاد می برد.  1989شھرھارا، کھ از 

یان ھمسایگان از طریق کتاب ھائی از این دست تنھا با ایجاد و تحریک خصومت م
ھدایت تحریک عمومی جغراسیاسی، انتشار اخبار جعلی و واژگون ساختن کامل 
حقیقت امور می توانند در خدمت اھداف تبلیغاتی باشند و این تنھا بھ نفع طبقھ 

بود کھ صرفأ بھ دنبال منافع مالی و سیاسی و ثبت جایگاھش  فرادست حاکم خواھد
  ھروندان خود، و دیگر کشورھا.است، آنھم بھ بھای جان ش

  
کتاب در فھرست پایگاھھای اینترنتی معتبری ھمچون آمازون دات کام قرار 
داده شده اما این پایگاه اعالم می کند کھ این کتاب برای فروش موجود نیست. 
جالب توجھ است کتابی کھ با اھداف تبلیغاتی منتشر شده برای عموم بھ فروش 

د. تنھا برخی کتابخانھ ھا، سازمان ھا و مؤسسات برگزیده گذاشتھ و توزیع نمی شو
یا کسانی کھ منتشر کنندگان کتاب آنھا را بر می گزینند می توانند بھ کتاب دسترسی 
داشتھ باشند. ھمین موضوع گویای بی اعتباری و سند یت نداشتن کتاب و 

  اطالعاتی است کھ در آن گنجانده شده.
  

                                                            
1  Nagorno-Karabagh  .ناگورنو بھ معنی کوھستانی است 
2 Sumgait 
3 Stepanakert 
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کھ نوادگان اّرانیان ھستند کھ مسیحی بوده اند. با  آذربایجانی ھا ادعا می کنند
این وجود، چنین ادعائی با ایدئولوژی پان ترکی و پان تورانی در تضاد قرار می 
گیرد، فکری ای کھ می گویند آذربایجانی ھای ترک زبان از نژاد و میراث ترکی 

انھ تا ھستند و در زنجیرۀ کمر بند ترک زبانانی قرار می گیرند کھ از مدیتر
آذربایجانی ھا برای آنکھ از این سو نیز با  مغولستان کشیده شده است. بنابر این،

پان ترک ھا و ترکیھ ھم ساز شوند باید بتوانند ریشھ ای ترکی برای خود دست و 
پا کنند و بر این اساس عضویت در باشگاه ملل ترک را فراچنگ آوردند. از این 

قرقویونلو و نیز صفویھ و دیگران ھم  آق قویونلو،رو، ادعا می کنند کھ اقوام ترک 
از اجداد و نیاکان آن ھا ھستند. این تأکید و ادعا در ظاھر برخی از مشکالت قومی 

سیاسی احتمالی میان آذربایجان و ترکیھ را بر طرف می سازد اما مشکل  –
یایی بزرگتری را فرا روی آنھا می گذارد: داشتن دو ریشۀ مجزا و بھ لحاظ جغراف

  1بسیار جدای از ھم.
  

مقامات آذربایجانی، ھمچنین برای حفظ روابط حسنھ با ترکیھ و سود جستن از 
 آذربایجان و ترکیھ، یک ملت، دو دولتحمایت این کشور، کتاب دیگری با عنوان 

  م در باکو منتشر کردند. 2007در 
  

د کھ نیاکان آذربایجانی ھا سر انجام باید دست بھ گزینش بزنند و انتخاب کنن
حقیقی شان کدام یک از این دو بوده اند. دو نیایی کھ آن ھا ادعای نوادگی آنان را 
دارند بیش از این نمی توانند متفاوت باشند. باید سر انجام تصمیم گیرند کھ نسبشان 
بھ کدام یک از این دو قومیت می رسد، اّرانیان یا اقوام ترک آسیای مرکزی. این 

مذکور، کھ ھر دو ادعا ھم زمان در آ ن مطرح شده بھ وفور  سردرگمی در کتاب
شود. البتھ، منطقی تر آن است کھ ادعا کنیم و بپذیریم کھ مردم مورد بحث  دیده می

از ترکیب دو قوم پدید آمده اند، ترکیبی از آلبانی تبارھا، قبایل ترک آسیای مرکزی 
جرواز  ون وسطا ھمو دیگر بومیان منطقھ، از جملھ فارس ھا. حتی، در قر

و بسیاری دیگر از مورخان و جغرافی دانان باستان و قرون  3ایزیدور 2تیلبوری
وسطا اشاره کرده اند کھ مردم آلبانی باستان، یعنی ھمان اّرانیان، مرکب از چیزی 

  4قبیلھ بوده اند. 26در حدود 
  

                                                            
1 Kamala Imranly (compiler), War against Azerbaijan: Targeting Cultural Heritage (Baku: MFA 
Republic of Azerbaijan, 2007), 7, 11 and 12. 
2 Gervse of Tilbury 
3 Isidore 
4 Gervase of Tilbury, Otia Imperialia, Recreation for an Emperor, Translated by S. E. Banks and J. 
W. Binns (Oxford: Oxford University Press, 2002); Galichian, Ibid., 16-163. 
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مروز، مفتخر است کھ مریکا، بزرگترین اقتصاد دنیای اآایاالت متحده 
 ً آمیزه ای چند ملیتی است. افزون بر این، مایھ مباھات این کشور  جمعیتش حقیقتا

است کھ فرھنگش از ورود مداوم مھاجران بھ داخل غنا یافتھ چرا کھ ھر یک از 
این قومیت ھای متعد د فرھنگ ھا و سننشان را با خود بھ این کشور آورده اند و 

می خوانیم ادا کرده اند. » مریکاییفرھنگ ا«سھم خود را در ساختن آنچھ امروز 
 مشابھ این مورد مقامات آذربایجانی ھم باید شھامت پذیرش این واقعیت را داشتھ

باشند کھ جمعیتشان ترکیبی از نژادھاست و از این ترکیب بھره برده، نھ اینکھ 
ادعاھایی نا درست مطرح و گذشتھ را جعل و سرکوب کنند تا جمعیتشان را 

و بومی معرفی سازند، ادعایی کھ نادرستی آن پر واضح است.  واحدی یکپارجھ
  کتاب) ھمین37 (ر. ک. صفحۀ 

  
نویسندگان این کتاب ھمچنین باید راه حلی ھم برای سردرگمی ناشی از وجود 
یادگارھای مسیحی در کشورشان بیابند. اگر بنابر مستندات تاریخی اّرانیان با دیگر 

ً  در فاصلۀ سدهقومیت ھا آمیختھ و از این رو  از  ھای دھم تا دوازدھم میالدی عمدتا
بین رفتھ یا بھ اسالم گرویده اند، چگونھ می توانستھ اند آن ھمھ کلیسا، صومعھ و 
از ھمھ مھمتر یادگارھای مشخصأ ارمنی کھ خاچکار نامیده می شوند، را در سده 

  ھای دوازدھم تا ھجدھم میالدی خلق کنند؟
  

بایجانی ھا نوادگان آلبانی تبارھای قفقازی ای ھستند کھ افزون بر این، اگر آذر
تمام این یادگارھای بھ جای مانده از دوران مسیحی را  آفریده اند چرا مقامات 
کنونی آذربایجان کمر بھ تخریب و نابود سازی این یادگارھا بستھ اند ؟ یادگارھایی 

ات، کھ جاروجنجال کھ ادعا می کنند از آن اجدادشان است. از جملھ این اقدام
بسیاری نیز بر انگیخت، تخریب گورستان ارمنی جلفا، یادگاری بھ جای مانده از 

ھمین 12یادگار اّرانیان است (ر.ک صفحۀ دوران وسطا، بود کھ بگفتۀ آخوندف 
  کتاب).
  

برخی نیز می کوشند کھ این مجادلھ را بھ مسئلھ و مناقشھ ای دینی بدل سازند، 
دارد زیرا مسیحیان بسیاری در گذشتھ و در حال حا ضر، موضوعی کھ واقعیت ن

در کشورھای اسالمی مانند سوریھ، عراق، مصر و ایران روزگار گذراننده و می 
گذرانند و از آزادی کامل دینی برخوردار بوده و ھستند. در ھر کجا کھ مشکالتی 

در میان مسلمانان و مسیحیان یک کشور دیده می شود ریشۀ آن را می توان 
سیاسی جست، درست مانند آنچھ در ترکیھ یا  –مشکالت و اختالفات قومی 

جمھوری آذربایجان با آن روبھ رو ھستیم. البتھ، باید خاطر نشان کرد کھ در سال 
ھای اخیر مقامات ترکیھ تالش، البتھ ناموفقی، برای اصالح رویکردشان کرده اند 

ابند. امروزه، ترک ھای بسیاری می تا در نھایت بتوانند بھ اتحادیۀ اروپا راه ی
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آگاھی یابند؛ دوره ھایی کھ تاکنون یا گونھ  خواھند از برھھ ھای تاریک گذشتھ شان
ای مجعول روایت شده اند یا بھ سادگی بر روی آنھا سرپوش گذاشتھ شده و در 
بایگانی ھا پنھان شده اند. حقیقت را نمی توان بیش از این پنھان ساخت و سر انجام 

زی از پس پرده بیرون خواھد افتاد. مواجھۀ با اشتباھات گذشتھ و پذیرش اینکھ رو
  ما آنھا را مرتکب شده ایم نیازمند شھامت و بلوغ فکری است.

  
در جمھوری اسالمی ایران، حکومت یادگارھای تاریخی مسیحی را تحت 

یشتر یادگارھای ب» حفاظت از میراث فرھنگی«حفاظت خود دارد. سازمان 
ً ارمن با بودجۀ دولتی، ترمیم و نگھداری می کند برای نمونھ، می  یان را، عمدتا

توان بھ مجموعۀ مذھبی صومعۀ تادئوس مقدس، متعلق بھ قرن دوازدھم میالدی، 
در استان آذربایجان غربی، در شمال غرب ایران، اشاره کرد. در حال حاضر، این 

اظت از این یادگار فرھنگی، مجموعھ، بھ لطف توجھ و تالش مقامات ایرانی در حف
در فھرست میراث جھانی یونسکو قرار گرفتھ. نمونۀ دیگر صومعھ ای ارمنی 
متعلق بھ قرون وسطا یعنی صومعۀ شھید نخست، استپانوس مقدس است کھ در 
نزدیکی رود ارس، مرز نخجوان قرار گرفتھ و پس از بازسازی کامل اکنون بھ 

  ده است.زیارتگاھی برای مسلمانان تبدیل ش
  

یکی از جدیدترین و افراطی ترین نمونھ ھای تحریف تاریخ بھ دست 
نوشتۀ » یادگارھای تاریخی آذربایجان غربی«آذربایجانی ھا کتابی است با عنوان 

م در باکو و بھ سفارش وزارت فرھنگ و  2007عزیز علی اکبری کھ در 
  تشر شده است. من» نورالن «گردشگری جمھوری آذربایجان ، در قالب مجموعۀ 

  
ویراستاران این خیال پردازی خود بزرگ بینانھ، ولی علی اف، جعفر قیاسی، 
مشھدی خانم نعمت و بوداغ بوداغف، از محققان و دانشگاھیان آذربایجانی ھستند 
کھ بر خالف منش دانشگاھی شان نیرنگ و افسانھ سازی را بھ حد اعال رسانده 

ای از جمھوری  ارمنستان  است  کھ   زیر  آن   اند. نقشۀ صفحۀ    این کتاب نقشھ 
  نوشتھ اند:

  
نقشۀ آذربایجان غربی (در واقع جمھوری ارمنستان،) موطن قوم 

  1کھن ترک ھای اوغوز.
  

نویسندگان کتاب ادعا می کنند کھ در روزگار باستان سرزمینی کھ اکنون بھ 
م  1918تصرف ارمنستان در آمده در اصل  آذربایجان بوده است، کشوری کھ تا 

                                                            
1 Aziz Alakbarli, Les Monuments d’Azarbaijan Ouest (The Monuments of Western Azerbaijan) 
(Baku: Ministry of Culture and Tourism, Nourlan Editions, 2007), 7. 
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پا بھ عرصۀ وجود نگذاشتھ بود. افزون بر این، دانشگاھیان آذربایجانی ای کھ در 
ذیرند ترک ھای اوغوز اھل آسیای باال از آن ھا نام بردیم یا نمی دانند یا نمی پ

بودند و در قرون وسطا از مسیر ایران و سرزمین شمال  1مرکزی و مناطق آلتای
ناحیھ خزر بھ آسیای صغیر مھاجرت کردند، حقیقتی کھ دایرهٌ المعارف اسالم آن 

اگر ادعاھای این نویسندگان آذربایجانی را بپذیریم، باید قبول  2را تأیید کرده است.
این قبایل آسیای مرکزی بھ یک باره بھ بومی ھای قفقاز تبدیل و از نژاد کنیم 

قفقازی ھا شده اند! این تحریف ھای دانشگاھی و دروغ پردازی ھا تا آنجا ادامھ 
ی، استحکامات می یابند کھ ادعا می کنند آثار باستانی، از جملھ معابد باستانی یونان

و گورستان ھای مسیحیان با استثنای  ، کلیساھا، صومعھ ھانظامی اورارتویی ھا
تعداد انگشت شماری، ھمگی از قبایل ترک بر جای مانده است. با انتشار این کتاب 
و کتاب ھای مشابھ، قبایل چادرنشین و کوچنده ترک یک شبھ بدل بھ مؤسسان 

  استحکامات نظامی اورارتویی، معابد باستانی یونانی، کلیساھا و صومعھ ھا شدند.
  

ب مذکور، از چندین یادگار تاریخی کھ در ارمنستان امروزی قرار در کتا
دارند عکس ھای بسیاری با توضیحات کوتاه آمده، و ادعا شده کھ اینھا گنجینھ ھای 
تاریخی آذری ھستند، از آن میان می توان ستون ھای سنگی یک تکۀ ماقبل 

ھنج بنایی سنگی (کاراھنج، کھ می توان آن را بھ [استون  3تاریخی زوراتز کارر
متشکل بر ستونھای یکپارچھ در انگلستان] ترجمھ کرد)، استحکامات اورارتویی 

صومعھ ھای  ،6، چندین سنگ نوشتۀ معبد یونانی گارنی 5و تایشبانی 4اربونی
و  12، ساناھین11، ھاغبات10، اچمیادزین9، ھاغاردزین8، گوشاوانک7ارمنی تاتو

، 18، خور ویراپ17، تالیش16، تالین15اماستار، 14، کاساخ13نیز کلیسای یریوریک
  و بسیاری دیگر را نان برد. 3، ھریپسیمھ2، گایانھ1وانآ، 19اودزون

                                                            
1 Altai 
2 The Encyclopaedia of Islam, vol. II, 1106-7. 
3 Zoratz Karer 
4 Erebouni 
5 Taishebani 
6 Garni 
7 Tatev 
8 Goshavanq 
9 Haghardzin 
10 Echmiadzin 
11 Haghpat 
12 Sanahin 
13 Yereruiq 
14 Kasakh 
15 Mastara 
16 Talin 
17 Talish  
18 Khor Virap 
19 Odzum 
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در ادامھ بھ چند نمونھ از تصاویری کھ در این کتاب شرم آ ور آمده و 
  توضیحات ذیل آنھا اشاره می کنیم.

  
این کتاب استحکامات اورارتویی تایشانی را، در نزدیکی  29و  28صفحات 

ایروان، نشان می دھد کھ قدمت آن بھ حدود قرن ھشتم میالدی باز می گردد. زیر 
  ».استحکامات باستانی ترک ھا«عکس ھا نوشتھ شده 

  
کلومتری ایروان،  25رومی گارنی را در –معبد یونانی   32-30صفحات 

نشان می دھد کھ قدمت آ ن بھ قرن نخست میالدی باز می گردد. در زیر عکس 
  ».معبد و استحکامات ترکی گارنی«  :نوشتھ شده

  
صومعۀ خور ویراپ را در دامنۀ کوه آرارات نشان می   51و  50صفحات 

، کھ مردم ارمنستان را بھ دین مسیح فرا ھد، جائی کھ در آن گرگوری روشنگرد
خواند و این کشور را بھ کشوری مسیحی بدت ساخت، محبوس بود. در زیر عکس 

  ».ستانی ترکیمعبد با«ھا نوشتھ شده: 
  

کلیسای جامع اچمیادزین مقدس، مرکز کلیساھای ارمنی  61و  60صفحات 
متعلق بھ قرن پنجم میالدی، را نشان می دھد در کتاب مذکور نام این بنای تاریخی 

 - معبد ارمنی«بھ اوچ کلیسا ( سھ کلیسا) تغییر یافتھ و در توضیح آن گفتھ شده: 
  ».میالدیترکی، متعلق بھ قرن ھفتم 

  
مجموعۀ صومعھ ھای گوشاوانک، مدرسۀ عالی قرون  91و  90صفحات 

وسطایی ارمنی را نشان می دھد کھ قدمت آن بھ سده ھای دوازدھم و سیزدھم 
کیلومتری شمال شرق ایروان واقع شده. در  150میالدی باز می گردد و در حدود 

ترکی ، سده ھای ھشتم  –گوشاوانک، معبد ارمنی «توضیح این بنای تاریخی آمده: 
  ».و نھم میالدی

  
عکس ھایی متعلق بھ صومعھ و مدرسۀ عالی قرن ھفتمی  99و  98صفحات 

 –معبد آلبانی «تاتو را بھ نمایش گذاشتھ و در توضیح این یادگار کھن نوشتھ: 
  ».ترکی

  

                                                                                                                                                     
1 Avan 
2 Gayaneh 
3 Hripsimeh 
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صومعۀ ھاغبات را در شمال ارمنستان نشان می دھد  107و  106صفحات 
معبد ترکی «و یازدھم میالدی بر جای مانده است و آن را  کھ از سده ھای دھم

  معرفی کرده است.» اگبات
  

عکس ھای صومعھ و مکتب خانۀ ھاغاردزین را بھ  127و  126صفحات 
نمایش گذاشتھ کھ قدمت آن بھ سده ھای دھم تا پانزدھم میالدی باز می گردد و در 

  فی شده.معر »آلبانی –آگارچین، معبد ترکی «کتاب با عنوان 
  

عکس یکی از کلیساھای صومعۀ ارمنی نوراوانک را  149و  148صفحات 
نشان می دھد کھ شاھزاده ھای اوربلیان در سده ھای سیزدھم و چھاردھم میالدی 

اماگو، بنای بھ جای  مانده از «آن را بنا کرده اند. کتاب نام این بنای تاریخی را بھ 
  تغییر داده است.» ترک ھای اوغوز

  
صومعۀ ساغموساوانک (صومعۀ مزامیر) را بھ نمایش  155و  154ات صفح

گذاشتھ کھ یادگار قرن سیزدھم میالدی است. نام این صومعھ در کتاب بھ معبد 
  تغییر یافتھ است.» مسیحی سوغماساوانک –ترکی «

  
این کتاب چالشھایی چند را در مقابل مورخان و قوم نگاران عادل و شایستھ 

ترک «، »ترک اورارتویی«ھایی چون یافتن رد پایی از مردم می گذارد، چالش 
ساغموساوانک را بنا کرده اند  قرون وسطا کھ صومعۀ» ترک مسیحی«و » ارمنی

  و دیگر معماھای سر بھ مھر کھ در کتاب توضیحی برای آ نھا نیامده!
  

تا جایی کھ بھ مردم و مقامات ارمنی مربوط می شود این کتاب سرشار از 
افتراست و نویسندگان این گفتھ ھای موھن نباید بھ راحتی از چنگال دروغ و 

مجازات بگریزند. بھ استناد این کتاب ترک ھا از زمان اورارتویی ھا در آسیای 
صغیر می زیستھ اند در حالی کھ دایرة المعارف بریتانیکا می نویسد کھ حتی لغت 

ید. این قبایل در چینی می آ» تور کیو«ترک ریشھ در قرن ششم دارد و از 
قدیمی ترین اثر  1م استقالل یافتند. 682مغولستان و نزدیک چین می زیستند و در 

م  1889نام دارد کھ در » اورخون «تاریخی کھ از وجود قبایل ترک خبر می دھد 
نام اوغوز بھ اتحاد قبایل ترک قرقیز و  2در نزدیکی دریاچھ بایکال کشف شد.

و در قرن ھشتم میالدی  ایغور اطالق می شود کھ در مغولستان می زیستند
حکومت مغولستان را در دست گرفتند. این قبایل در قرن یازدھم میالدی مھاجرت 

  بھ سمت غرب را آغاز کردند.
                                                            
1 Encyclopedia Britannica, vol. 22, 622. 
2 Encyclopedia Americana,vol. 27, 277. 
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دروغ و تحریف از دیگر کتاب ھایی کھ اندازه کتاب ھای پیش گفتھ مملو از 

،  005، کھ در پاسخ بھ سٌوال دربارۀ آذربایجان 100 است کتابی است با عنوان
م در باکو و بھ ھمت جامعۀ آذربایجانی ھای اروپا و جامعۀ  2008، و  006

صفحھ و  208جوانان انگلو آذربایجانی منتشر شده . آخرین ویرایش این کتاب 
فاده از آنھا بھ صد پرسش دربارۀ چندین عکس براق و جذاب دارد کھ با است

آذربایجان پاسخ داده شده است. نوزده پرسش نخست کتاب بھ شکل گیری قومی 
آذربایجان و جغرافیای سیاسی و تاریخ آن می پردازد. ھمان گونھ کھ می توان 
انتظار داشت این کتاب ھم مملو  از تحریف و جعلیات تاریخی مشابھی است کھ در 

منتشر شده در باکو یافتیم. در زیر، چند نمونھ از نکتھ  لیغاتیدیگر کتاب ھای تب
  ھای حائز اھمیت را کھ در نگاه اول توجھ خواننده را جلب می کند آورده ایم.

  
رنگ آبی نشان «، زیر عکس پرچم آذربایجان نوشتھ شده: 11در صفحۀ 

ند این موضوع با ادعاھای مقامات آذربایجانی کھ می گوی 1».اصلیت ترک است
و متن مربوط  28اجدادشان اّرانی بوده اند در تناقض است (ر.ک. پانوشت شمارۀ 

  ».بھ پانوشت در این کتاب
  

ارمنی در  120,700در صفحۀ سیزده کتاب آمده کھ در حال حاضر 
. جمعیتی معادل جمعیت ناگورنو قراباغ کھ از  2آذربایجان زندگی می کنند

آذربایجان اعالم استقالل کرده اند. با این ھمھ، کتاب اشاره ای بھ این مطلب نمی 
ارمنی در بیرون از منطقۀ قراباغ در باکو و  354,000م بیش  1988کند کھ تا 

. جامعۀ ارمنیان در دوسال متعاقب  3دیگر شھرھای آذربایجان، می زیستند
م، از آذربایجان بیرون رانده شدند (ر. ک: فصل 1988رھای سومگائیت، در کشتا

نظری بھ تاریخ در کتاب حاضر). تنھا ارمنیانی در آذربایجان ماندند کھ با غیر 
ارمنی ھا ازدواج کرده و یکی از آنھا، زن یا شوھر، ارمنی بودند. آمارھای غیر 

  دانند. نفر می 3,500رسمی شمار این افراد را نزدیک بھ 
  

ق و ترکمان  1228ستان کتاب آمده کھ پس از قراردادھای گل 26در صفحۀ 
 :ق 1243چای 

                                                            
1 Tale Heydarov Taleh Bagiyav (Editors), Azerbaijan: 100 Questions Answered (Baku: The 
European Azerbaijani Society, 2008), 11. 

13ھمان ص  4  
3 Soviet Armenian Encyclopaedia, vol. 1, 90.  رویم اتحاد جماھیر شو 1970سرشماری سال  
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.... سرزمین آذربایجانی شمال رود ارس بھ روسیھ پیوست و اقلیم جنوب این 
رود بھ سرزمین پارس. این دو سرزمین بعد ھا آذربایجان شمالی و جنوبی نام 

  1گرفتند.
  

م ھای آذربایجان شمالی و جنوبی تا صد سال پس از اما واقعیت آ ن است کھ نا
امضای این معاھده ھا بھ وجود نیامده بودند و این نامھا تنھا زمانی مطرح شدند کھ 

بر آن شد کھ استان آذربایجان ایران، تنھا آذربایجان واقعی، را  جمھوری آذربایجان
گذاری سیاسی با تبلیغات بھ گسترۀ سرزمینی اتحاد جماھیر شوروی بیفزاید این نام 

گسترده بھ ذھن مردم آذربایجان القا شد کھ بیشتر آذربایجانی ھای امروز آن را 
  باور دارند.

  
در کتاب مذکور کل محدودۀ سرزمینی جمھوری آذربایجان این گونھ شرح 

 داده شده است:
   

... آذربایجان غربی و بھ لحاظ تاریخی جزئی از آذربایجان. تمام 
تاریخی، نام مکان ھا و کلمات و نام ھای مشابھ و ھم  یادگارھای

ریشھ براین واقعیت صحھ می گذارند کھ آذربایجانی ھا بومیان این 
  2سرزمین بوده اند.

  
با چنین ادعای احمقانھ ای و بدون ارائۀ ھیچ گونھ سند و مدرکی تمام یادگارھای 

ند، قبایلی کھ در تاریخی ارمنی بھ قبایل ترک آسیای مرکزی نسبت داده شده ا
  اواخر قرون وسطا پا بھ این سرزمین گذاشتھ اند.

  
در جائی دیگر، کتاب ادعا می کند کھ عباسقلی یا عباس قلی آقا باکی خانف 

) م، از سرشناس ترین نویسندگان آذربایجانی، کتاب تاریخی با 1794-1847(
گلستان ارم،  اما نمی گوید کھ عنوان کامل کتاب وی 3عنوان گلستان ارم نوشتھ

تاریخ شیروان و داغستان است و در ھیچ کجای آن حرفی از آذربایجان بھ میان 
نیامده مگر آنجا کھ بھ استان آذربایجان ایران اشاره میکند کھ در جنوب رود ارس 

  واقع شده است. 
  

از میان شاعران و نویسندگان مشھور آذربایجانی نیز از مورخ ارمنی، 
کھ کھن ترین تاریخ بھ مانده از اّران را بھ نگارش در  مووسس کاقانکاتواسی،

                                                            
1 Heydarov Taleh, op. cit., 26. 
2 Ibid., 27. 
3 Ibid., 95. 
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ارمنی قرن دوازدھم، مخیتار گوش، کھ  آورده و نیز از متفکر و نویسندۀ مشھور
نخستین کتاب قوانین را نگاشتھ، یاد می کند حال آنکھ بنابر مدعای خود کتاب این 

  1دو اھل کشوری ھستند کھ اصال در این منطقھ وجود نداشتھ است.
  

 186کتاب پاسخ بھ صد سئوال دربارۀ آذربایجان در فھرست منابع خود از 
عنوان کتاب نام برده اما دقت در این فھرست طویل منابع آشکار می سازد کھ از 

کتاب و مقالۀ را خود مقامات آذربایجانی در باکو منتشر کرده اندۀ سھ  176این بین 
ادھای دولتی بھ چاپ رسانده اند. تنھا کتاب را سفارتخانھ ھای آذربایجان و دیگر نھ

  ھفت منبع مستقل در این فھرست باقی می ماند.
  

این بخش را با نقل قولی از مورخ و سفر نامھ نویس بریتانیایی، ویلیام 
 2008بھ پایان می بریم کھ بھ بھانۀ شصت سالگی کشور اسرائیل در  2دالریمپل،

ھر کس باید از تاریخ «گلستان گفت: م، در مصاحبھ ای با شبکۀ چھار تلویزیون ان
خود حراست کند و با چنگ و دندان برایش بجنگد زیرا دیگرانی ھمواره در تالش 

  ».اند تا آن را تغییر دھند
  

پرسش ھای بسیاری در این زمینھ بی پاسخ مانده اند و و این کتاب مختصر 
پرسشھای بیشتری سعی خواھد کرد تا نور حقیقت را بر آنھا بتاباند و در عین حال 

را مطرح سازد. در این میان، درست تر آن خواھد بود کھ رویدادھای تاریخی را 
با استفاده از بھترین و موثق ترین منابع موجود روایت کنیم و نھ بر اساس خیال 

  پردازی ھای کسانی کھ دلمشغولی شان رضایت مقامات دولتی است.
  

  

                                                            
1 Ibid., 102. 
2 William Dalrymple 
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  فصل دوم
  
  
  
  

  حغرافیی تاریخی
  

دستیابی بھ فھمی درست از موقعیت نسبی کشورھا در یک منطقۀ برای 
جغرافیائی خاص توجھ بھ جغرافیای تاریخی و نقشھ منطقھٌ مورد نظر دارای 
اھمیت است. بھترین راه برای کشف موجودیت گذشتۀ ھر کشور کاوش در متون 
 تاریخی و نقشھ ھای برجای مانده از نویسندگان، نقشھ کش ھاو جغرافی دانان

  دوران باستان و قرون وسطاست.
  

بھ استناد کتاب نبرد علیھ آذربایجان، کھ در بخش قبل آن را مورد بررسی 
ادعا دارد کھ وارث منطقۀ » جمھوری آذربایجان«قرار دادیم، کشور امروزین 

آلبانی قفقاز (اّران) است، جائی کھ فرھنگ آن الگوی فرھنگ آذربایجان است. در 
 نویسنده می گوید:چارچوب ھمین مدعا 

  
آلبانی قفقاز (اّران) موطن سنت ھای مذھبی مختلفی بود، از جملھ 
اشکالی از بت پرستی، آتش پرستی، زرتشتی گری و مسیحیت کھ 
گنجینۀ فرھنگی آذربایجان را با آثار تاریخی بی شمار غنی تر 

  1ساختند.....
اّرانیان آثار تاریخی آئینی ای کھ نیاکان آذربایجانیان، از جملھ 

مسیحی، دست بھ خلق آنھا زده اند جایگاھی خاص در این میراث 
  2دارند.
  

این گفتھ ھا داللت بر آن دارند کھ اّران و آذربایجان یک  کشور واحدند، مدعائی 
  از حقیقت باشد. دور بیش از این تواندکھ نمی 

  
این موضوع را می توان در تمامی اسناد و نقشھ ھائی کھ بھ دست یونانی ھا، 
رومی ھا، اروپائیان غربی و سوری ھاکشیده شده اند و مھم تر از ھمھ در تمامی 
آثار نقشھ کش ھا، جغرافی دانان و تاریخ نگاران مسلمان مشاھده کرد. در بسیاری 

                                                            
1 Imranly, op. cit., 7. 
2 Ibid., 11 
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ان بحث شده است ھم چنان کھ دربارۀ از آثار تاریخی و جغرافیائی دربارۀ کشور ارّ 
کشور آذربایجان، یا آن چنان کھ در دوران باستان مشھور بوده مدیای (ماد) 
صغیر، در جنوب رود ارس، کھ اکنون والیتی در شمال غرب ایران است کشوری 

، مورخ و در بحث آلبانی (اّران) استرابون مشخصأ مجزاو متفاوت از آلبانی قفقاز.
 یونانی می نویسد:جغرافی دان 

  
آنھا در فاصلۀ میان ایبریائی ھا (نام باستانی گرجی ھای کنونی) و 
دریای خزر زندگی می کنند. مرزھای کشورشان از شرق بھ دریا و 
از غرب بھ کشور ایبریا، از طرف ھای دیگر، حصار شمالی کوه 

جنوب آن ارمنستان است کھ بھ موازات آن گسترده  و ھای قفقاز
  1کورا از میان (اّران) می گذرد. شده. رود

  
اّران متعلق بھ قبیلۀ خزری ھا (کاسپینی ھا) کھ دریایشان ھم بھ 
ھمین نام است اما از این قبیلھ دیگر اثری باقی نمانده. با گذشتن از 
ایبریا و اّران و گذر از کمبیسن.... بھ رود آالزانی (در گرجستان) 

  2می رسی.
  

رومی، در کتاب تاریخ طبیعی اش در مورد اّران  م)، مورخ79-23پلینی بزرگ (
 می نویسد:

  
بھ سوی شمال می گسترد اّرانیان اشغال  اتمام زمینی را کھ  از کور

کرده اند و نیز تا ایبریا را کھ رود آالزانی آن را از اّران جدا می 
  3کند ، رودی کھ از ارتفاعات  قفقاز بھ کورا می ریزد.

  
 168-90جغرافی دان یونانی مشھور بھ بطلمیوس (حدود کالودیوس پتولومئوس 

م) مؤلف کتاب جغرافیا است، کھ تا اواخر قرون وسطا یکی از مراجع اصلی 
جغرافی دانان و نقشھ کش ھا بوده. این کتاب حدود ھشت ھزار مکان شناختھ شدۀ 
دنیا را فھرست و آنھا را در قاره ھا و کشورھای مختلف دستھ بندی کرده و 

  عیت ھای جغرافیائی آنھا را توضیح داده است.موق
  

                                                            
1 Strabo, Geography, Books 10-12, translated by Horace Jnes, Loeb Classical Library (Cambridge: 
Hravard University Press, 2000), 11.4-1.2. 
2 Cambyseneو op. cit.. 11, 4, 5. 
3 Pliny (Gaius Plinius Secundus), Natural History, Books 3-7, H. Rackham, trans. Loeb Classical 
Library (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 6.11.29. 
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- 1844( 1در طراحی دوبارۀ اثر او بھ دست نقشھ نگار آلمانی، کنراد میلر
م)، سھ کشور مجاور اّران، مدیای کبیر و ارمنستان، بھ صورت کشورھائی 1933

  مجزا ترسیم شده اند. در اینجا آذربایجان بخشی از مدیا بھ نام مدیای صغیر است.
ھ نگاران ش، دانشمند ایرانی سده نھم میالدی، کھ یکی از نخستین نقابن خردادبھ

مسلمان بوده، در کتابش با نام المسالک الممالک دربارۀ آلبانی (کھ در آن زمان بھ 
 اّران مشھور بوده) و آذربایجان می نویسد.

  
قصبھ ھای اّران و جورزان (گرجستان) و سیسجان بخشی از منطقۀ 

  2.آنھا را فتح کرده استخزرند کھ انوشیروان 
  
ایران را شامل می شود و حاکمش اسپھبدی  4/1ین بخش شمالی ا

شامل ارمنستان، آذربایجان، ری، و  4/1است با لقب آزپادگان. این 
   3دماوند می شود کھ اصلی ترین شھر آن شلنباست.

  
  ده:ابن خردادبھ اسامی زیر را بھ منزلۀ شھر ھا و شھرستانھای آذربایجان نام بر

  مراغھ، میانھ، اردبیل، ورزقان، تبریز، مرند، خوی، مغان، برزند، 
  4جابروان، ارومیھ،و سلماس.

   
  5....(شھر) ورزقان مرز بین آذربایجان با ارمنستان است.

  
تمامی شھرھا و شھرستان ھائی کھ در اینجا بھ آنھا اشاره شد ھمواره در محدودۀ 

اند، و این مطلب بار دیگر تائیدی است بر اینکھ قلمرو استان آذربایجان ایران بوده 
کشور موسوم بھ آذربایجان را در گذشتھ بخشی از ایران می دانستند. شھر ورزقان 
در پنجاه کیلومتری شمال شرق تبریز و چھل کیلومتری رود ارس، کھ مرز 

بت آذربایجان را با آلبانی یا اّران مشخص می کند باز ھم تآ کیدی است بر اینکھ نس
جغرافیائی آذربایجان با اّران چھ بوده و اینکھ قطعا این منطقھ در خاک ایران قرار 

  داشتھ است.
  

، نقشۀ ای از جنوب اثر، کھ در آذربایجان منتشر شده در ترجمۀ روسی ھمین
قفقاز وجود دارد کھ این مدعا را تائید می کند. این نقشھ نشان می دھد کھ گسترۀ 
                                                            
1 Konrad Miller 
2 Abul Qasim Obaidalah ibn-Abdollah Ibn, Khordadbeh, Kitab al-Masalik va al-Mamalik, orginal 
Arabic with French translation, Bibliotheca Geograhorum Arabicorum, Part 6, volume 39 from the 
Islamic Geography series (Leiden: Brill Publishers, 1889), 118-120. 

ھمان جا   3  
118ھمان جا ص    4  
119ھمان جا ص    5  
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جغرافی دانان و مورخان عرب نیز آذربایجان را با نام استان آذربایجان در شمال 
غربی ایران خوانده اند. یحیی ابن جابر البالذری، مورخ عرب، در کتاب فتوح 

 مربوط بھ فتح استان آذربایجان ایران بھ دست عرب ھا می نویسد: البلدان در فصل 
  

حسین بن عمرو اردبیلی نقل می کند کھ عمربن خطاب، حذیفة بن 
بھ حکمرانی آذربایجان گمارد... پس از این انتصاب وقتی الیمان را 

حذیفھ بھ اردبیل، شھر اصلی آذربایجان سفر کرد مسئول مالیات 
برابر وی بھ پا خاست. مرزبان از شھرھای  ھای آنجا ، مرزبان در

باجروان، میمند، نائین، سراب، و دیگر شھرھای آذربایجان سپاھی 
گرد آورد. سپاھی سپاھی کھ در برابر نیروھای مسلمان حذیفھ 

  1مقاومتی جانانھ کردند.
  

آذربایجان ایران اند.  تمام شھرائی کھ در اینجا از آنھا نام برده شده جزو استان
  ، تا آنجا کھ بھ عرب ھا مربوط می شد آذربایجان شامل این مناطق بوده.بر اینبنا

  
در فصل مربوط بھ فتح ارمنستان بھ دست عرب ھا البالذری نام شھرھای 
ارمنستان را فھرست می کند کھ شامل شھرھای شیمشات (ساموسات)، قالیقال 

  2دبیل (دوین) است.(ارزروم)، خالط، ارجیش، جورجان، سیساکان، باگروند، و 
  

م)، در کتابش در  978ابن حوقل، مورخ و جغرافی دان مسلمان (وفات حدود 
مورد جغرافیا، با نام صورةاالرض ، بھ پیروی از سنت مکتب یلخ در نقشھ 
پردازی اسالمی، کشورھای کشف شده جھان را ھمراه با ذکر استان ھا یا والیت 

عمدتأ مسلمان ھستند. یکی از نقشھ ھائی کھ ھایشان شرح می دھد، کشورھائی کھ 
در کتاب او وجود دارد کشورھای جنوب قفقاز را نشان می دھد کھ بدون فاصلھ در 
ھمسایگی یکدیگرواقع شده اند. سپس شھرھا و شھرستانھای سھ کشور ھمسایھ را 

 بھ شرح زیر فھرست می کند:
  

اخی)، شکی، اّران : باب االبواب، (دربند)، شیروان، شماخیا ( شم
  تفلیس، گنجھ (جنزه)، بردھھ.

آذربایجان: مرند، خنج، تبریز، اردبیل، زنجان، مراغھ، داجرمان، 
  اوشنب، اشنویھ، خوی، ارومیھ و بحر کبوتان (دریاچۀ ارومیھ).

                                                            
1 Yahya ibn Jaber al-Baladhuri.Kitabi Rutuh ul-Buldan (Leiden: Brill, 1866), Arabic section, 325-
326 (The Book of the conquests of Countries); Баладзори, Книга о завоевании стран, перевод П. 
К. Жузе (Баку:1927,), p.23. 

195- 193ھمان جا ص   2  
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ارمنستان: خالط، دوین، وارطان (ورزقان) قالیقال (کارین یا 
، 1)عمودیای پ کوه ھسمت چارزروم)، ارزن، بتلیس، میافارقین (

  بحر خالط (دریاچۀ وان)، جبل حارث (کوه آرارات).
  

بھ نام نقشۀ ارمنستان،  –برای دیدن شھرھا و شھرستان ھایی کھ نقشۀ ابن حوقل 
  مراجعھ کنید. 4آمده بھ تصویر شمارۀ  –آذربایجان و اّران ( آلبانی) 

  
جغرافی دان ایرانی دیگری بھ نام حمدالئھ مستوفی قزوینی در کتاب خود با  

م نوشتھ ، دربارۀ آلبانی (اّران ) می  1330/40عنوان نزھة القلوب، کھ آن را در 
 گوید:
   

(اّران) آب و ھوای گرمی دارد، نوعی آب و ھوای ناسالم. مرزھای 
  2دریای خزر.آن عبارتند از ارمنستان، شیروان، آذربایجان و 

  
 و نام شھرھای مھم اّران را چنین فھرست می کند:

  
  3باجروان، برزند، پیلساور، ھمشھر، بیلقان، بردھھ، گنجھ، ھیراک.

  
 .در مورد اسامی شھرھای آذربایجان نیز می نویسد

  
تبریز، اوجان، تسوج، اردبیل، خلخال، شاھرود، انار، اھر، یافت، 

  4دھخوارگان، مرند و غیره.سلماس، اشنویھ، سراب، میانھ، 
  

و اشاره می کند کھ تمامی این شھرھای یاد شده در جنوب رود ارس در محدودۀ 
  استان آذربایجان ایران قرار گرفتھ اند.

  
مورخ و جغرافی دان انگلیسی قرن سیزدھم میالدی، کھ در  1،ریوتیلباز جرو

ایتالیا و آلمان بھ کار و زندگی مشغول بود در کتاب خود، مشغولیات برای 
                                                            
بیش از میالد بھ دست شاه  70شھر باستاني تیكراناكر نزدیك سیلوان در تركیھ كھ یكي از پایتخت ھاي ارمنستان بوده در دھھ  1
 تیگران دوم بنا شد.
Հակոբյան Թ. Խ., Մելիք Բախշյան Ստ. Կ., Բարսեղյան Հ. Խ., Հայաստանի եւ հարակից 
շրջանների տեղանունների բառարան (Երեւան 1991) vol. 3, 678, 818, նաեւ (Երեւան 2001) 
vol. 5, 92. 

حمدهللا مستوفی قزوینی نزھھ القلوب با مقابلھ و حواشی و فھارس بھ کوشش محمد دبیر سیاقی قزوین نشر حدیث امروز   2
   .138ص  1378

  3   140 -139ھمان ص  
  4 137 -121ھمان ص  
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امپراتور، کھ آن را برای امپراتور راتوی چھارم نوشتھ بود کشورھا و مناطق 
 بسیاری از جھان را توصیف کرده و آلبانی قفقاز را نیز چنین شرح داده:

  
قیبلھ اند کھ بھ  26ساکنان این سرزمین، کھ آلبانی نامیده میشود، 

داشتن پوست سفید روشن بسیارمشھورند و اینکھ با موھای سفید بھ 
دنیا می آیند. مرزھای این منطقھ از غرب دریای خزر آغاز می 
شود و در امتداد ساحل، ناحیۀ وسیعی از مناطق نا مسکون را در 

  2مئوتیدی (دریای آزف) می رسد. می نوردد تا بھ مرداب
  

)، از بانیان مکتب تاریخ نگاری ضد ارمنی 1997-1921ضیا بونیاتف (
آذربایجانی، کتابی از عبدالرشید الباکوئی، جغرافی دان قرن پانزدھمی متولد باکو، 
با عنوان تلخیص اآلثار و عجائب، کھ اصل آن بھ زبان عربی است، بھ روسی 

است. باکوئی در این کتاب موقعیت جغرافیائی آذربایجان ترجمھ و ویرایش کرده 
 را چنین توصیف می کند:

  
این کشور میان کوھستان ( کوه ھای گیالن و دیلم ایران)، اّران( 
آلبانی قفقاز) و ارمنستان قرار گرفتھ است. در آن،  در میان شھر 

  3ھای تبریز و اردبیل کوه سبالن قد برافراشتھ است.
  

مال با مشخصات استان آذربایجان ایران منطبق است، کشوری این توصیف کا
مجزا و دور از اّران ، حقیقتی  کھ نسل کنونی تاریخ نگاران آذربایجانی زیر بار 

  قبول آن نمی روند.
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                                                     
1 Gervase Tilbury 
2 Gervase of Tilbury, Otia Imperialia, Recreation for an Emperor, Traslators: S. E. Banks and J. W. 
Binns (Oxford: Oxford University Press, 2002), Book I, Ch. 5, 230-231 
3 Abd ar-Rashid al-Bakuvi, Kitab talkhis al-Asar wa Adjaib al malikal-Qahhar (Moscow: Nauka 
Publication of Institute of Oriental Lieterature, 1971), 61-62. 
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)، از شناختھ شده ترین عالمان، شاعران 1847-1794عباس قلی آقا باکی خانف ( 
و مورخان آذربایجانی، در کتاب تاریخی خود بھ نام گلستان ارم، تاریخ شیروان و 

 داغستان می نویسد:
  

ریزد، ..... کرانۀ جنوبی رود کورا، تا جائی کھ رود ارس بھ آن می 
ارمنستان خوانده می شد. در این سوی کرانۀ رود شھرھائی بودند 
مانند تفلیس، دومانیسی، بولنیسی و چند شھر دیگر کھ در کنار ھم بھ 
سوموخت مشھور بودند کھ در زبان گرجی بھ معنای ارمنستان 

  1است.
  

  کند:و اضافھ می 
  2شیروان و داغستان ھمراه با ھم اّران را تشکیل می دادند....

  
آلمانی، –) شرق شناس و مورخ برجستۀ فرانسوی 1933-1854گی لھ استرنج ( 

کھ فارسی و عربی را بھ خوبی می دانست، پس از مطا لعھ و بررسی نوشتھ ھای 
ھای خالفت شرقی جغرافی دانان و مورخان ایرانی و عرب، کتابی با نام سرزمین 

نگاشت. یک فصل از این کتاب (فصل یازدھم) بھ استان آذربایجان ایران 
اختصاص یافتھ. در این فصل او، شھرھای مختلف این استان و رابطۀ آنھا را با 

  3مرکز خالفت تشریح می کند.
گیالن و استان ھای شمال «در فصل بعدی کتاب ( فصل دوازدھم)، بنام 

 ی گوید:، لھ استرنج م»غربی
  

والیت ھای اّران، شیروان، گرجستان و ارمنستان را، کھ بخش 
اعظمی از آنھا در شمال رود ارس است، بھ سختی می توان جزو 
سرزمین ھای اسالمی بھ حساب آوردو بنابراین، توصیف ھا و مدعا 
ھای جغرافی دانان عرب نا معتبر و از روی بی مباالتی بوده است. 

روزھای ورود بھ این مناطق در آن ساکن شدند مسلمانان از نخستین 
 و در دوره ھای مختلف حکمرانانی از سوی خلفا بھ حکومت آن
منصوب شدند. اما حدود قرون وسطا بیشتر ساکنان آن کماکان 
مسیحی بودند. بنابراین، پس از تھاجم مغول ھا و مھم تر ازآن پس 

(چھاردھم از لشکر کشی گستردۀ تیمور در حدود قرن ھشتم قمری 

                                                            
1 Abbas Qulu Agha Bakikhanov, The heavenly Rose-Garden: A History of Shirvan & Baghestan: 
Willem Floor an dasan Javadi translators (Washington DC: Mage Publishers, 2009), 11. 

ھمان جا   2  
3 Guy Le Strange The Lands of the eastern Caliphate, (Cambidge: Uniersity Press, 1930), p.158-171 
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میالدی) بود کھ ترک ھا ساکنان ابدی این سرزمین ھا و اسالم دین 
  1غالب این منطقھ شد.

والیت اّران سرزمین مثلثی شکل بزرگی است کھ از غرب بھ محل 
می رسد و در  -کوراو ارس عرب ھا  -تالقی سایروس و آراکس

  2است.» بین النھرین «نتیجھ، آ ن چنان کھ مستوفی می گوید، 
  

  در اینجا بار دیگر، نسبت جغرافیائی اّران و آذربایجان تبیین شده است.
  

) شرق شناس مشھور آلمانی، طی 1938- 1861( 3سی اف اف لمان ھوپت
 1898سفرش بھ ارمنستان، ایران و عراق (منطقۀ بین النھرین و آشور باستان) در 

ن مطلبی نوشتھ م در مورد گذر رود  ارس از ارمنستان بھ سوی آذربایجا 1899و 
  4کھ مؤید آن است کھ آذربایجان یکی از استان ھای ایران است.

 
م کھ آذربایجان جدید پایھ  1918چنانکھ در فصل نخست اشاره کردیم در 

گذاری شد سیاست مداران و روشنفکران ایرانی آذربایجانی مخالف این بودند کھ 
گذارده شود. در روزنامھ این نام باستانی بر کشور تازه تأسیس شمال رود ارس 

) 1300- 1259جنگل، از نشریات جنبش مشروطۀ ایران، میرزا کوچک خا ن (
 :ش، قھرمان انقالبی اھل شمال ایران، می نویسد

  
آذربایجان ایران، استانی کھ رھبران مشروطھ را پرورد، زادگاه 
زرتشت، ھمواره بخش و قسمتی از ایران بوده است اما حاال بھ چھ 

را باید منطقھ ای در جنوب کوه ھای قفقاز، کھ ھمیشھ نام دلیل و چ
  5ھائی دیگری داشتھ..... آذربایجان نامیده شود؟

  
ای کی الکپارف در کتابش با نام باستان شناسی و نژاد شناسی آذربایجان می 

 :نویسد
  

                                                            
177- 176ھمان جا ص   1  
  2 177ھمان جا ص  

3 Carl Ferdinand Friedrich Lehmann-Haupt 
4 Carl Ferdinand Friedrich Lehmann-Hapt, Armenien einst und jetzt, (Berlin: B. Behr, 1910),vol.1 
p.181-199. 

  5 1918ژانویھ  6. و روزنامھ جنگل 49 – 48بیات ھمان ص   
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م معمول شد. تا پیش از آن  1936اصطالح آذربایجانی از حدود 
می شدند، نامی کھ اکنون برای پان  مردم این کشور ترک نامیده

  1.ای ضد انقالب بھ کار برده می شودترک ھ
  

جالب اینکھ مساواتی ھا و پان ترک ھا، کھ نام این کشور را آذربایجان گذاشتند، 
متھم بھ دشمنی با مردم ھمین منطقھ بودند. گذشتھ از این، شواھد نشان می دھد اگر 

اما تا بیش از شانزده سال پس از تأسیس آن چھ این کشور را آذربایجان نامیدند 
مردمانش را آذربایجانی نمی خواندند. در شرایط معمول، این کشور است کھ بھ نام 
مردمانش خوانده می شود و نھ بر عکس. با این حال، در این مورد بھ نظر می آید 

اساسأ  کھ بر عکس اتفاق افتاده است، اتفاق کھ آدمی را بھ فکر وا می دارد کھ آیا
این کشور درست نام گذاری شده است یا نھ؟ چرا کھ بنابھ قول الکپارف، جمعیت 

  نمی خواندند.» آذربایجانی«این کشور را تا مدت ھا بعد 
  

فرید الکپرلی، رئیس بخش تاریخ فرھنگستان علوم آذربایجان، در مقالۀ خود 
این مدعا را تأئید می » ما کیستیم، از کجا آمده ایم و اکنون بھ کجا عازمیم؟«با نام 

م در روزنامۀ زرکالو، چاپ باکو، منتشر  1936اوت  8کند. این مقالھ (در شمارۀ 
 شده است)، او می نویسد:

  
م)  1920-1918م مردم جمھوری دمکراتیک آذربایجان ( 1936تا 

و آذربایجانی ھای شوروی را رسمأ ترک می خواندند.... ما ھویت 
داده ایم. درگیر بحث و جدل ھا بر سر این ملی خودمان را از دست 

شده ایم کھ ما کیستیم، مثأل اینکھ آیا اخالف سومری ھا ھستیم یا 
قبایل تالش یا اّرانیان یا مادھا یا اقوامی دیگر.  این بحث و جدل ھای 
طاقت فرسا و احمقانھ پایانی ندارد مگر اینکھ بپذیریم اصلیت قومی 

بی ربط آذربایجانی پنھان مانده  حقیقی ما در زیر پوشش اصطالح
است. عمدۀ ما اخالف ترک ھا ھستیم و نیز کردھا، تات ھا و لزگی 

  2ھا.
  

تمامی شواھدی کھ بھ آنھا اشاره شد نشان می دھد نام آذربایجان نامی مشروع و 
 1918حقیقی برای منطقھ ای در شمال رود ارس نیست اما بھ رغم ھمۀ این ھا در 

نام گرفت. شرق شناس و دانشگاھی برجستۀ » ری آذربایجانجمھو«م این منطقھ 

                                                            
1 К. Алекпаров. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана,  (Баку, Изд. 
Академии наук Азербайджана,1960), p.71. 
2 Фарид Алекперли. “Кто мы, от кого произошли и куда идем?”. (Зеркало. 8 августа, 2009). 
p. 45 
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روس، و بارتولد نیز، کھ حوزه تخصصش قفقاز و اروپای شرقی است، بھ این نام 
بی مسما اشاره کرده است. بارتولد در یکی از مجموعھ سخنرانی ھایش در 
دانشکدۀ شرق شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان در باکو در نوامبر و دسامبر 

 م گفتھ: 1924
  

..... منطقھ ای کھ اکنون بھ نام جمھوری آذربایجان شناختھ میشود و 
در قدیم اّران (آلبانی قفقاز) نامیده می شد با این فکر آذربایجان 
نامیده شد کھ پس از تأسیس این کشور، آذربایجانی ھای ایران و این 

  1.آذربایجانی ھا یک کشور واحد تشکیل خواھند داد.....
  

علمی و معتبر دائرة المعارف اسالم نیز تمامی این مدعا ھا را تائید می کند و  اثر
، »جمھوری آذربایجان« استان آذربایجان در ایران را، (در جنوب رود ارس)، از 

2کشوری تازه تأسیس در شمال این رود تفکیک می کند.
   

  
سازد کھ دست آخر کتاب نبرد علیھ آذربایجان بھ غلط این مدعا را مطرح می 

پس از پیوستن آذربایجان بھ اتحاد جماھیر شوروی و ھجوم ارمنیان بھ ارمنستان 
شوروی این کشور قلمروی خود را با افزودن آذربایجان بھ خود گسترش داد. متن 

 می گوید:
  

در نتیجۀ روند پیوستن بھ اتحاد جماھیر، مساحت قلمروی ارمنستان 
کیلومتر مربع  29800از ھشت تا ده ھزار کیلومتر مربع بھ 

گسترش یافت، عمدتأ ھم بھ بھای افزودن سرزمین آذربایجان بھ 
  3آن.

  
ھمچنان کھ پیش تر اشاره کردیم. این بازی سیاسی مشابھ مورد یکی از جمھوری 
ھای یوگوسالوی است. مقدونیھ نام یکی از ایالت ھای یونان را بھ ھمین نام بر 

  آن ھنوز ھم از بین نرفتھ است. روی خودش گذاشت کھ تنش ھای حاصل از 
  

واقعیت آن است کھ طی نخستین سال ھای استقرار نظام شوروی بنا بر 
م) روسیۀ کمونیستی مناطق ارمنی نشین قارص، اردھان، 1921معاھدۀ قارص (

اول  رآنی و کوه آرارات را بھ ترکیھ واگذار کرد و بعد تر، بھ رغم توافق با دبی

                                                            
1 Василий  Владимирович  Бартольд, Работы по истории Кавказа и Восточной Европы 
(Москва, Изд. Восточной Литературы,1963) vol.2, p.703.3.  
2 The Encyclopaedia of Islam vol., 188-191. 
3 Imranli, op. cit., 273. 
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شوروی کھ گفتھ بود قراباغ جزو ارمنستان است، حزب کمونیست آذربایجان 
ژوزف استالین یک شبھ تصمیم خود را تغییر داد و برآن شد کھ این منطقھ را بھ 
منزلۀ منطقۀ خود مختار در درون قلمروی حکومت آذربایجان قرار دھد. پس از 

  آن سلسلھ ای از وقایع بھ شرح زیر روی داد:
  

نوامبر  30بایجان و ارمنستان، در پس از تثبیت حکومت شوروی در آذر
قراباغ  –م رئیس جمھور کمیتھ انقالبی آذربایجان پذیرفت کھ ناگورنو  1920

م، دولت ارمنستان ھم ھمین کار  1921جزئی از خاک ارمنستان است و در ژوئن 
  1را کرد.

  
دسامبر  1تائید کننده تصمیم آذربایجان تلگرافی از این کشور بھ ارمنستان در 

 4روزنامۀ پراودا چاپ مسکو، بھ تاریخ  273م بود. این خبر را شمارۀ 1920
م نیز روزنامۀ کمونیست چاپ  1920دسامبر 7م تأئید کرد. در  1920دسامبر

  2ایروان، این متن را منتشر ساخت:
  

دولت کارگری آذربایجان پیروزی جامعۀ دھقانان طغیانگر ملت 
سوسیالیست شوروی را در این برادر ارمنستان و استقرار حکومت 

کشور تبریک می گوید. از امروز دیگر مشاجرات مرزی پیش آمده 
میان ارمنستان و آذربایجان حل شده است و مناطق کوھستانی 
قراباغ، زنگزور و نخجوان بخشی از جمھوری ارمنستان شوروی 

  خوانده می شوند.
                                                                                          

  امضا
نریمانف و نماینده مردم «رئیس جمھور کمیتۀ انقالبی آذربایجان، 

  3در امور بین الملل بیوروی حزب کمونیست شوروی، حسینف.
 

  

                                                            
1 Nagorno-Karabgh, A White Paper (Washington DC: Armenian Assembly of America, 1997), 5. 
Christoher J. Waker, The Survival of a Nation, (London: Croom Helm, 1980), 323. 
2 . Г. А. Галоян и  К. С. Худавердян Редакторы Нагорный Карабах, Историческая справка, 
(Ереван, Академия наук, АССР,1988), p.28-29. 
3 Gerard J. Libaridian, editor The Karabagh File Cambridge TorontoL The Zoryan Institute, 1988, 
34. 



 

  

ن 
ی 
و 
ن 

 

سبز و ھمچنین
وز بھ جمھوری
ماخی، گنجھ و

نرود ارس نشا

  1742ر، 
منطقھ رنگ س
طقھ ای کھ امرو
 و ھمچنین شم
ان در جنوب ر

 از دریای خزر
م ھای مختلف

ن می دھد. منط
 نشین دربند

رون خاک ایرا

  

40 

ز نقشھ سنکس
 خان نشین ھ
گ قرمز را نشان
 ھائی از خان

ن (ارغوانی) در

بخشی از 5ویر
گ ارغوانی،
گرجستان رنگ
 شامل بخش

بز). آذربایجان

تصو
 آذربایجان رنگ

رنگ زرد و گ
 مشھور است
ست (ھمگی سب

  ست.

این نقشھ
ارمنستان
آذربایجان

شیروان اس
داده شده اس



41 
 

 
م، پس از نشست بیوروی قفقاز حزب، بھ ارمنستان نیز دستور  1921ژوئن  3در 

داده شد کھ ھمین خبر را اعالم کند و تأئیدیۀ توافق یاد شده را ارمنستان شوروی 
م اعالم داشت، تأئدیھ ای کھ بھ امضای  1921ژوئن  12طی اطالعیھ ای در 

  کمیتۀ ملی ( سونارکم) رسیده بود و می گفت:الکساندر میاسنیکیان، رئیس 
 

بر اساس اطالعیۀ کمیتۀ انقالبی جمھوری سوسیالیستی آذربایجان 
شوروی و توافق نامۀ میان جمھوری سوسیالیستی ارمنستان و 
آذربایجان شوروی بدین وسیلھ اعالم می شود کھ از این پس منطقۀ 

وسیالیستی کوھستانی قراباغ بھ طور کامل بخشی از جمھوری س
  ارمنستان شوروی است.

                                                                                         
  امضا

رئیس شورای کمیساریای مردم ارمنستان، آ میاسنیکیان (ال 
  1 .رمنستان شوروی ک قارابکیانمارتونی) و دبیر کل نمایندگان ا

  
م باکونسکی رابچیک، چاپ باکو  1921ژوئن  22شمارۀ متن یاد شده در 

منتشر شد. با این حال، خیلی زود دولت آذربایجان از تصمیمش برگشت و 
نریمانف صراحتاً، با لحنی تھدید آمیز، گفت کھ این کار موجب بروز احساسات 
ضد شوروی در آذربایجان می شود و حتی تا آنجا پیش رفت کھ ارمنستان را تھدید 

  2تحریم نفتی کرد.بھ 
  

م، نشست ببوروی قفقاز حزب کمونیست روسیھ با شرکت  1921ژوئیۀ  4در 
تمامی اعضا و در حضور استالین بھ این نتیجھ رسید کھ منطقۀ کوھستانی قراباغ 

  جزو قلمروی ارمنستان خواھد بود.
  

نریمانف بھ این موضوع اعتراض و پیشنھاد کرد کھ اتخاذ تصمیم در این 
مورد بھ جلسۀ حزب در مسکو موکول شود فردای آن روز استالین و نریمانف 
جلسۀ حزبی ویژه ای با یکدیگر گذاشتند کھ طی آن تصمیمات جلسۀ روز قبل ملغا 

سرخود وارد  شد. بھ رغم اعتراض ارمنی ھا آذربایجان خیلی زود یک طرفھ و

                                                            
1 Libariian, op. cit., 35. 
2 Libaridian, op. cit., p.37.  Галоян и Худавердян Редакторы ,op. cit., p.30-31. 
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عمل شد و منطقۀ کوھستانی قراباغ را منطقھ ای خودمختار در خاک آذربایجان 
خواند. این رفتار سبب بی ثباتی سیاسی ای در جنوب قفقاز شد کھ در گیرودار 
تحوالت مدام تغییر می یافت و در نھایت بھ ضرر ھر دو طرف شد. پس لرزه 

  1منطقھ ادامھ دارد.ھای این عدم ثبات تا بھ امروز ھم در این 
 

میالدی ھم کماکان ادامھ  30واگذاری مجدد سرزمین ھای ارمنی طی دھۀ 
یافت و تکھ ھائی از ارمنستان شوروی در سیونیک و زنگزور بھ آذربایجان و 

نشان داده شده،  7و  6نخجوان داده شد. دو نقشھ از خاک شوروی، کھ در تصاویر 
ست. در ھمۀ موارد ھم بھ نفع گسترده شدن گویای عقب کشیدن مرزھای ارمنستان ا

خاک جمھوری آذربایجان. توجھ کنید بھ تغییرات منطقۀ جنوب شرق دریاچۀ سوان 
و ھمچنین مرزھای غربی و شرقی جنوب ارمنستان . برای سھولت مقایسھ در 

نقشھ ھای تفصیلی منطقھ در کنار یکدیگر نشان داده شده اند. مطالعۀ  9و8تصاویر 
ھا آشکار خواھد کرد کھ مناطقی از شرق این ناحیھ بھ آذربایجان داده  جامع نقشھ

شد، از جملھ دریاچھ ھای کوھستانی ال خلیج یا آقی لیج در نزدیکی قصبۀ ایستی 
سو، قصبات ایستی سو، زارو زیول، کلیسای محلی و ھمچنین دریاچۀ کاراگل و 

  مناطقی دیگر.
  

ر واگذاری سرزمین ھای ملل آنچھ گذشت نمونھ ای از اقدامات شوروی د
مختلف بھ دیگران است، بدون توجھ بھ مشکالتی کھ چنین کاری احتماأل بھ وجود 
خواه آورد. مثال بسیار متأخرتر چنین موردی واگذاری قلمروی روسی شبھ جزیرۀ 

م بھ آن رسمیت  1954کریمھ بھ اوکراین بود کھ فرمان ھیئت حاکمۀ شوروی در 
در صد آنھا اوکراینی  24جمعیت آن روس و تنھا  در صد 52بخشید، منطقھ ای کھ 

بودند. این مورد یکی دیگر از مناطق احتماالً دردسر سازی است کھ حکومت 
  اتحاد جماھیر شوروی آن را بھ وجود آورده و اکنون انتظار انفجار ان می رود.

                                                            
1 Галоян и Худавердян Редакторы op. cit., 33,  
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  فصل سوم
  

  
  
  

  نظری بھ تاریخ
  

کتاب تازه انتشار یافتۀ  نبرد علیھ آذربایجان (چاپ وزارت امور خارجۀ 
جمھوری آذربایجان)، با شرح تاریخچۀ مختصری از آدربایجان آغاز می شودۀ با 

ھزار سال این ھدف کھ مخاطبان عام کتاب را متقاعد سازد کھ کشور آذربایجان 
است کھ در مکان کنونی اش وجود داشتھ> تاریخچۀ ارائھ شده بھ کل این حقیقت را 
نادیده می گیرد کھ آذربایجان واقعی و تاریخی استانی در شمال غربی ایران بوده و 

گرفت و  ھست کھ ابتدا منطقۀ کھن مدیای (ماد) صغیر و بعدھا آذربایجان نام
اشتھ است. تغییر نام آذربایجان تاریخی در ھمواره در جنوب رود ارس قرار د

زمان لشکر کشی اسکندر کبیر صورت گرفت زمانی کھ یکی از فرماندھان میھن 
پرست ماد بھ نام آتروپاتۀ جانانھ از میھن خود دفاع کرد و بھ افتخار وی نام این 

ربایگان استان بھ آتروپات تغییر یافتۀ نامی کھ بھ مرور زمان تبدیل بھ آثرابادگانۀ آث
می گویند، تلفظی کھ » آترپاتاکان«ارمنی ھا ھنوز بھ این منطقھ  1و آذربایجان شد.

  طنینی بسیار نزدیک تر بھ نام اصلی آن دارد.
 

ھمچنان کھ در فصل پیش دیدیم، ھنگام بھ کار بردن نام آذربایجان باید دقت 
مدت دو ھزار  بھ –چنانکھ اشاره کردیم  –کنیم کھ منظور از این نام چیست زیرا 

سال آذربایجان استانی در شمال غرب ایران (جنوب رود ارس) بوده اما جمھوری 
م بھ این سو بر روی سرزمینی در  1918آذربایجان نامی است کھ فقط از سال 

 1918طرف دیگر ھمین رود گذاشتھ شد. چنانکھ در مقدمۀ کتاب اشاره کردیم در 
جمھوری قفقاز شرقی و «بود کھ این کشور م و پس از کسب استقالل، قرار بر این 

نام گذاری شود اما حزب ملی گرای مساوات، کھ در آن زمان حاکم بود، » جنوبی
تغییر داد و بدین ترتیب، جمعیت ترک و » جمھوری آذربایجان «این نام را بھ 

این مکان دقیقأ ھمان  2خوانده شدند.» آذری«تاتار محلی ساکن این منطقھ ھم 
می خواندند. این » لبانی قفقازآ«بود کھ قرن ھا یونانین  و دیگران آن را منطق] ای 

منطقھ درزبان عربی بھ اّران یا اران و در زبان ارمنی بھ آلوانک (اقوانک) 
معروف بود. جمعیت این منطقھ در قرن چھارم میالدی بھ مسیحیت گرویدند. در 
                                                            

  25- 4و 182ص  181عنایت هللا رضا چگونھ نام آذربایجان بر اران نھاده شد مجلھ سیاسی و اقتصادی اطالعات ص   1
  2 Hovhannisian, op. cit., 189. 
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دادو بدل بھ استان مرزی قرن ششم میالدی، اّران استقالل ملی خود را از دست 
ایران تحت حکومت ساسانیان شد. سرانجام این کشور طی سده ھای دھم تا 
دوازدھم میالدی این کشور بھ کلی از نقشھ ھا و کتاب ھای تاریخی حذف شد و از 
آن زمان، از قرن دوازدھم بھ بعد، حاکمان این منطقھ خاندان ارمنی خاچن بودند 

ن اران خوانده می شدند. بھ رغم کشور گشائی مغوالن کھ اران شاھان یا پادشاھا
این خاندان موفق شدند حاکمیت خود را بر این منطقھ حفظ کنند آنان را حل سیاسی 

بعد  1برای سر کردن با اربابان مغول خود پیدا و از حسن نیت آنھا استفاده کردند.
خی، دربند، تالش، ھا این منطقھ بھ چند خان نشین تقسیم شد، از جملھ شیروان، شما

گنجھ (الیزاوتپل)، قراباغ و غیره کھ بخش ھائی از آن تحت حکومت ایران یا 
). بنا بھ قول 5روسیھ بھ صورت نیمھ مختار اداره می شدند. (نک: تصویر شمارۀ 

  تومانف:
  

م، زمام  1166بعد از بین رفتن پادشاھی آلبانی قفقاز [اّران]، در 
چن افتاد، خاندانی کھ اربابانش قدرت بھ دست خاندان ارمنی خا

برقلمروھای خود حکومت می کردند و بعد تر ھم، تا قرن نوزدھم 
  2.میالدی ، قدرت را با خان ھای مسلمان مختلف سھیم بودند

  
کتاب نبرد علیھ آذربایجان در تالش برای دفاع از این مدعا کھ ھمۀ قبایل و 

  اند می گوید:رھبران حاکم بر این سرزمین آذربایجانی بوده 
  

در منطقۀ آلبانی دولتھای آذربایجانی مسلمان مختلفی ظھور کردند، 
از جملھ ساجیھا، ساالری ھا، شدّادی ھا، آتابای ھا، ھالکوئی ھا 
(ھیلخانان)، قراقویونلوھا، آق قویونلوھا و صفوری ھا کھ سبب رشد 

  3چشمگیر فرھنگ آذربایجان شدند.
  

راین تمام قبایل تاتار، ترک، و اوغوز، کھ از قرن نھم اگر این مدعا را بپذیریم، بناب
تا چھاردھم میالدی از شمال دریای خزر یا از طریق ایران بھ این منطقھ رسیده 
اند، در واقع اخالف آلبانیائی ھائی بوده اند کھ خود نیاکان جمعیت کنونی جمھوری 

قبایل از دشت ھای آذربایجان ھستند. عالوه بر این، مطابق این پیش فرض ھا، این 
وسیع آسیای مرکزی بھ این منطقھ نیامده بوده اند بلکھ ناگھانی و یک باره در 

  آلبانی ظھور کرده و سرو کلۀ شان پیدا شده بود.
  

                                                            
1 Հայկական Սովետական հանրագիտարան, vol. 6, p.246 
2 Toumanoff, op. cit.,, p .216-217. 
3 Imranli, op.cit. p.7 
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  در بند بعدی ھمین کتاب نویسنده می گوید:
  

  1فروپاشی دولت آذربایجانی صفویان.....
  

کند کھ چنانچھ بحث از و ادعای ریشھ ای آذربایجانی برای صفوی ھا می 
آذربایجان ایران باشد، ادعائی درست ھم ھست اما روشن است کھ در اینجا اشاره 

  بھ منطقھ ای مشخص در شمال رود ارس است چرا کھ در ادامھ می خوانیم:
  

.... اواسط قرن ھجدھم میالدی ھمراه شد با ظھور حکمرانانی 
  2نشین.مستقل و نیمھ مستقل، چندین خان نشین و سلطان 

  
  کتاب در فصل دوم ھم بھ ورطۀ تکرار ھمین مدعاھا می افتد و می گوید:

  
در دوران حکمرانی دولت ھای آذربایجانی مسلمانی چون ساجی 
ھا، ساالریھا، شدّادیھا، آتابایھا، ھالکوئی ھا (ایلخانیان) ، 
قراقویونلوھا، آق قویونلوھا و صفویان اّرانیان مسیحی بازمانده 

حاکمیت خود  ر بخش ھای مختلفی از آلبانی قفقاز (اّران)توانستند د
را دوباره بھ دست آورند، برای مثال، سیونیک ھا از قرن نھم تا 
قرن دوازدھم میالدی و پنج خان نشین (قراباغ) از قرن پانزدھم تا 

  3ھجدھم میالدی.
  

 »خاچن ھا«. نویسنده فراموش می کند کھ ل نیستمکا ااست اممدعای فوق صحیح 
و آن پنج خان نشین خاندان ھای ارمنی بوده اند کھ بر مناطق کوھستانی قراباغ 
حکومت می کردند و این نکتھ را تومانف تأئید کرده است (بھ صفحات پیشین 

م) تاریخ نگار  1853-1773مراجعھ کنید). میرزا جمال جوانشیر قراباغی (
(نوشتھ شده بھ فارسی بین  ، تاریخ قراباغمشھور اھل قراباغ ھم، در کتاب خود

  م) می گوید: 1844-1840سال ھای 
  

از قدیم االیام در والیت قراباغ ساکنان شھر قلعۀ بردع [بردا در 
  4گویش قراباغ] ارمنیان بوده اند نھ مسلمانان.

                                                            
  ھمان جا  1
 ھمان جا  2
 12ھمان جا ص   3

11603/712 6میرزا جمال جوانشیر قراباغی تاریخ قراباغ دستخط شماره    4 
 باکو فرھنگستان علوم آذربایجان ترجمھ انگلیسی ھمین اثر
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قراباغی سپس ادامھ  1باید توجھ کرد کھ در آن زمان بردعھ پایتخت قره باغ بود.

  می دھد:
  

سالطین صفوی ایران والیت قراباغ و محالت خمسۀ در عھد 
ارمنیان، دیزاق، ورنده، خاچین، چاالبرد (جرابرد) و طالش، تابع 

  2گنجھ شدند.
  

م آمده است و در ھر حال، از آنجائی  1959جملۀ باال در ترجمۀ روسی کتاب در 
وجود کھ در متن دست نویس میرزا قراباغی اشاراتی بھ بومیان ارمنی این منطقھ 

دارد کھ در تضاد با سخنرانی تاریخ نگاران امروزی آذربایجانی است می بایست 
م، ھنگام  1989آخوندف در  اقدامی دربارۀ آن صورت می گرفت. از این رو

ویرایش دوبارۀ متن ترجمھ شده پیش گفتھ، اشاره بھ ارمنی ھا را از چاپ جدید 
سوری کھ بھ راحتی بھ چشم کتاب تاریخ نگار آذری قرن ھجدھمی حذف کرد، سان

خواننده می آید، بنابراین، دو ترجمۀ موجود از این کتاب در مورد قضیۀ ارمنی ھا 
  3کامأل با ھم متفاوتند.

  
در منطقۀ کوھستانی قراباغ پنج خان ارمنی، مالکان خمسھ زندگی می کردند 

ره ھا و چون نواحی زندگی آنھا بھ لحاظ راھبردی غیر قابل تسخیر بود، غالب دو
خودمختار باقی ماندند، حتی در زمانی کھ باقی منطقھ بھ دست حکمرانان روس یا 
ایرانی افتاده بود. بنابرمدعای کتاب تازۀ دولت آذربایجان باید پذیرفت کھ داویت 

م) سردار ارمنی میھن پرست مشھوری کھ از  1728بک ( در گذشتھ بھ سال 
غ بھ نام زنگزور بود، نیز اصلیت رھبران سیاسی منطقھ ای در ھمسایگی قرابا

نویسندۀ کتاب ھمۀ مسیحیانی را کھ  - بھ نظر–آذربایجانی داشتھ است و  -آلبانیائی
در مجاورت قراباغ و جمھوری آذربایجان زندگی می کردند بازماندگان آلبانی ھای 

  مسیحی (یعنی اّرانین) بھ حساب می آورد.
  

در قرن ھای پانزدھم و ھجدھم بھ ترتیب  5و جوزف امین 4یوھان شیلتبرگر
میالدی بھ ارمنستان و قراباغ سفر کرده بھ بھ طور مفصل دربارۀ ارمنیان بومی 

                                                            
1 Le Strange op. cit.., p.177. 

 6جوانشیر قراباغی ھمان ص   2
3 George A. Bournoutian, “Rewriting History, Recent Alterations of Primary Sources Dealing with 
Karabakh”, Journal of the Society for Armenian Studies 1992-1993, vol. 6, p.185-191. 
4 Johann Schiltberger, Bondage and Travels-1396 to 1427, (London: Hakluyt Society, 1879), 
Chapters 62-64. 
5 Joseph Emin, My Life and Adventures (London: 1792), Chapters 17 to 26. 
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قراباغ نوشتھ اند. شیلتبرگر دربارۀ ارمنی ھائی کھ در قراباغ زندگی می کردند 
  نوشتھ:
  

من مدت زیادی را ھم در ارمنستان بوده ام. پس از آنکھ تیمور لنگ 
پسر وی آمدم کھ در ارمنستان دو قلمرو را تحت درگذشت من نزد 

فرمان داشت. نام او شاھرخ بود. او زندگی در ارمنستان را دوست 
داشت زیرا ارمنستان دشتی بسیار زیباست. او در زمستان نزد مردم 
خود می ماند زیرا کھ این ناحیھ مراتع خوبی دارد. از میان دشت 

 ]سایروس؟[ ھ ان طیغریسھای آن رودی می گذرد بھ نام کوراکھ ب
ھم می گویند و نزدیک این رود در ھمین کشور، بھترین ابریشم ھا 
را می توان یافت. مسلمان ھا بھ زبان خودشان بھ این دشت قراباغ 
می گویند. با اینکھ این دشت در خاک ارمنستان است حکومت آ ن 
 در دست مسلمانان قرار دارد. در روستاھای آن ارمنیان زندگی می

  1کنند اما باید بھ حاکمان خراج دھند.
  

، 1997- 1921در این مورد ھم آنچھ شیلتبرگر می گوید باب طبع ضیا بونیاتف 
م ترجمھ کتاب  1948پژوھشگر پیشین فرھنگستان علوم آذربایجان نبوده . او در 

را ویرایش کرد  و با سوء استفاده از موقعیت خود و حذف بسیاری از  لتبرگرشی
ارجاعات اثر ارمنی ھا دست بھ تحریف متن زد ودر پایان ھم چھار فصل آخر 

)، فصل ھائی کھ عمدتا بھ شرح 66-63کتاب را بھ کل حذف کرد( فصل ھای 
  2زندگی، عادات و دین ارمنی ھا پرداختھ اند.

  
اوغوز ترکمن کھ تا پایان قرن پانزدھم میالدی بھ  ایلبحکومت  قپس از 

سال صفوی ھا و دیگر خاندان پادشاھی ایران  330درازا کشید، بھ مدت تقریبأ 
حاکمان بیشتر خاک قفقاز بچراند. قلمرو حاکمین آنھا از مرزھای آلبانی قفقاز 

د. (اّران) ھم فراتر رفت و بھ ارمنستان و بخش بزرگی از خاک گرجستان ھم رسی
حکومت ایرانی ھا بر این مناطق پس از وقوع جنگھای میان روسیھ و ایران بھ 

ق و متعاقب آن معاھدۀ ترکمانچای  1228پایان رسید، ھنگامی کھ معاھدۀ گلستان 
ق  بین روسیھ تزاری و ایران قجری امضا و تمامی این قلمروھا بھ 1243در 

  روسیھ واگذار شد.
  

را بپذیریم باید قبول کنیم کھ این  آذربایجاننبرد علیھ اگر مدعاھای کتاب 
معاھده ھا نھ میان روسیھ و ایران بلکھ بین روسیھ و آذربایجان امضا شدند چرا کھ 
                                                            
1 Schiltberger, op. cit.. 86. 
2 Bournoutian, op. cit.. 185-6. 
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دادند کھ » دولت مستقل آذربایجان «در پی این معاھده ھا بھ خان نشین ھای آن نام 
ورده م از میان خاکسترھا ھمچون سیمرغ سر برآ 1918ادعا می شود در سال 

  است.
  

تصرف این مناطق از سوی روسیھ بر اساس معاھده ھای گلستان 
م) کشور مستقل 1243/1828م) و ترکمانچای ( 1228/1813(

آذربایجان را، کھ قرن ھا قدمت داشت، حدود صد سالی از داشتن 
  1حکومت مستقل محروم کرد.

  
شیروان، ابنجا نویسندۀ کتاب تصمیم گرفتھ است خان نشین ھای ایرانی 

داغستان، مغان، قراباغ و مناطقی دیگر را مجموعأ آذربایجان مستقل با قرن ھا 
قدمت (نک: بند نقل شده). این واقعیت کھ منطقۀ واقع در شمال رود ارس در ابتدا 
آلبانی (اّران) بوده و بعدھا تحت حاکمیت پادشاھان ایرا قرار گرفتھ بھ کل نادیده 

نامیده شده ان. در » آذربایجانانی ھای قفقاز«انی ھم گرفتھ شده است و شاھان ایر
واقع، نویسنده ادعا می کند کھ نام آذربایجان تنھا بھ مدت نود سال از روی این 

م و بار دیگر بھ راحتی فراموش می 1918-1828قلمروھا برداشتھ شد، یعنی از 
  م این منطقۀ خاص بھ این نام خوانده شد.1918کند کھ نخستین بار در 

  
  در جای دیگری از ھمین کتاب مقام ھای آذربایجانی ادعا می کنند:

  
در میان دولت ھای آذربایجانی، کھ در قلمرو آذربایجان تاریخی 
حکومت کردند، مھم ترین و مشھورترین دولت، دولت صفویان بود 

م). چنانکھ پیشتر اشاره کردیم چو  1736-1501ق/1148- 907(
از قلمروھای حکمرانی دولت  خور سعد یا خان نشین ایروان،

صفویان، کھ ارمنستان امروز را ھم در بر می گرفت، ھمراه با سھ 
یکی شدند و خان نشین  -قراباغ، شیروان و تبریز -خان نشین دیگر

   2آذربایجان نام گرفتند....
  

-بدین ترتیب، نویسنده بار دیگر اصلیت صفویان را آذربایجانی خوانده و بھ ایروان
، اشاره کرده است. عالوه بر »چوخورسعد«نام قدیمی غیر مصطلح آن، یروان با 

جزو خاک کشور کنونی جمھوری آذربایجان شمرده  این، تمامی این سرزمین ھا
شده است. واقعیت آن است کھ طی چند قرن تمامی این مناطق تحت حاکمیت 

                                                            
1 Imranli, op. cit., 7. 
2 Ibid., 267. 
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آذربایجان  ھای ایران خوانده می شده اعم از استان» والیت«شاھان ایرانی بوده و 
  و دیگر استان ھای قفقاز ایران.

  
» آذربایجان«م ذیل عنوان 1890در جلد نخست دائرةالمعارف روسیھ، چاپ 

  بھ این مطلب بر می خوریم:
  

درزبان پھلوی  -آتش -آذربایجان یا آثربایجان (سرزمین آذر
آثرپاتکان، در زبان ارمنی آترپاتاکان) استانی حاصلخیز و صنعتی 

غربی ایران است. سرحدات آذربایجان در جنوب در شمال 
کردستان ایران (استان اردیال) و عجم نشین ھای عراق(ماد) است. 

در  1مرزھای آن در غرب کردستان ترکیھ و ارمنستان ترکیھ است.
شمال، در امتداد رود ارس، ارمنستان روسیھ و قفقاز جنوبی قرار 

دریای خزر در شرق دارد. استان گیالن [ایران] در کنار سواحل 
کیلومتر  104840آذربایجان واقع شده... مساحت منطقۀ آذربایجان 

مربع است...، در قرن ھفدھم، ترک ھا باعث ویرانی ھای بسیاری 
در این منطقھ شدند. آذربایجان بھ منزلۀ استانی مرزی و اقامتگاه 
ولیعھد (مانند عباس میرزا) در میان استانھای ایرا ن استانی پر 

  2میت محسوب می شد.اھ
  

با توجھ بھ ریشھ ھای نژادی آلبانی قفقاز (اّران)، این گزاره کھ این مردم متعلق بھ 
قفقازی ھا ھستند و زبانشان از شاخۀ زبان ھای داغستانی - گروھی از ایبریائی

ھنگامی کھ کتاب  3است کھ در شمال شرق قفقاز معمول بوده چندان مخالفتی ندارد.
نژادی مردم آذربایجان بحث می کند مدعاھای آن بسیار مغشوش  دربارۀ ریشھ ھای

مردمی ترک در جائی   را اجداد مردم آذربایجانان کتاب  .و تردید بر انگیز است
زبان از قبایل اوغوز آققویونلو و قره قویونلو و از نسل شاھان صفوی ایران دانستھ 

  4ا اجداد آنھا خوانده.و بعد در جای دیگر آلبانیائی ھای (اّرانیان) مسیحی ر
  

ھنگامی کھ بحث از ریشھ ھای نژادی است ممکن است در یک ملت ریشھ 
ھای مختلفی وجود داشتھ باشند اما بھ لحاظ منطقی ممکن نیست مردمی واحد ھم 
زمان دارای دو ریشۀ نژادی آشکارامتفاوت و ازلحاظ جغرافیائی دور از یکدیگر 
                                                            

آن را نیز روسیھ تصرف کرد برخی از این شھرھای مرزی مھم  . در آن زمان ترکیھ بخشی از ارمنستان باقی سرزمین ھای 1
عبارت بودند از قارص و اردھان . بھ ھمین دلیل این دایره المعارف بھ ارمنستان ترکیھ و ارمنستان روسیھ اشاره میکند اما نسل 

 جبور بھ ترک وطن شدنداین مناطق از ساکنان بومی آن خالی و باقی ساکنان آن نیز م 1915کشی پس از ارمنیان در سال 
2 Энциклопедический словарь (Санкт Петербург и Лейпциг: 1890), volime 1, pp. 212-213. 
3 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Երևան. 1974 թ.), հատոր 1, էջ 262: 
4 Imranli, op. cit.., 7. 
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دارند تنھا یکی از آنھا می تواند غالب باشد و باشند. وقتی نژادھای متعدد وجود 
  نسل بھ وجود آمده چند رگھ خواھد بود.

  
م) شخصیت دانشگاھی و زبان شناس  1934-1864( 1نیکالی یاکولویچ مار

روس، اظھار کرده کھ اّرانی ھا (آلبانیائی ھا) اخالف قبایل یافث بوده اند. او 
بایجان کامأل متفاوت از مردم اران ھمجنین گفتھ است کھ اصلیت نژادی مردم آذر

است و اینکھ رود ارس مرز طبیعی این دو منطقھ، نیز این دو گروه قومی را از 
یکدیگر جدا می کند. بارتولد نقل قولی از مار دربارۀ آذربایجان می آورد کھ می 

  گوید:
  

رود ارس، کھ اکنون آذربایجان ایران را از قفقاز جدا می کند، در 
ان مرزی قومی و نژادی میان سرزمین ھای ماد و دوران باست

آلبانی (اّران). ھمچنان کھ نیکالی یاکلویچ مار اشاره کرده است 
  2مردم آلبانی اخالف قبیلۀ یافث اند.

  
قبیلۀ مختلف بر می  26در نوشتھ ھای استرابو و دیگرتاریخ نگاران باستان، بھ نام 

با این حال، مقامات امروز  3د.خوریم کھ در آلبانی قفقاز زندگی می کرده ان
آذربایجان نمی خواھند بپذیرندکھ جمعیت امروز این کشور آمیزه ای از چند نژاد 

در آذربایجان لزگی ھای مسلمان  4مختلف است و پس زمینھ ھای مختلفی دارد.
نفر) زندگی می کنند کھ ھردو از  4200نفر) و عودی ھای مسیحی ( 178000(

نفر)، تاتارھا  76800تند، ھمچنین طالشی ھا از (مردم ایران، تبار آلبانیائی ھا ھس
نفر) ترک  10900نفر)، تات ھا (از مردم ایران 13100نفر)، کردھا ( 30000(

نفر) و اقلیت ھای دیگری مانند  50900نفر)، آوارھا ( 43400ھای مسخطی (
) و نفر 29000نفر) و اوکراینی ھا ( 8900نفر)، یھودی ھا ( 141799روس ھا (

ارمنی ای کھ  384000م تقریبأ 1988قاپوتلین ھا، شاخورھا، آقول ھا و نھایتأ، تا 
این رقم شامل  5پس از قتل عام سومگائیت مجبور بھ ترک زادگاه خود شده بودند.

  ارمنی ھائی نمی شود کھ در قراباغ زندگی می کنند.
  

م ملی 1988فوریۀ  29-27مطابق اسناد دولتی اتحاد جماھیر شوروی، از 
تبعۀ  17000و بیش از  6شھروند ارمنی را سالخی 32گراھای افراطی آذربایجانی 

                                                            
1 .Nikolay Yakovlevich Marr 
2 Barthold, Studies,1963. 775 
3 Strabo, op. cit., 11.4.6. 

 160-135ص  1382عنایت هللا رضا اران از دوران باستان تا آغاز عھد مغول تھران وزارت امو خارجھ   4
5 Hranush Kharatyan. “The Problems of ethnic Survival of Minorities in Azerbaijan”, Spectrum 
periodical, vol.2, 2005P. 83-96. 
6 John Eibner and Caroline Cox, Ethnic Cleansing Worldwide (London: CSI, 1999), 29 



54 
 

ارمنی و ساکن آذربایجان را مجبور بھ ترک سومگائیت، یکی از بزرگترین 
  1شھرھای آذربایجان، کردند.

  
پیش بینی بارتولد در مورد اینکھ گذاشتن نام آذربایجان بر روی منطقۀ شمال 

بھ قصد الحاق آذربایجان ایران بھ آن (نک: بھ بخش  م 1918رود ارس در 
زمانی رنگ واقعیت بھ خود گرفت کھ در دوران اشغال ») جغرافیای تاریخی«

م ژوزف استالین بھ میر جعفر 1941ش/ 1320ایران بھ دست نیروھای متفقین 
باقروف، دبیر اول حزب کمونیست جمھوری آذربایجان دستور داد کھ مقدمات 

دموکرات آذربایجان ایران را فراھم کند، کھ شامل حزب تودۀ تأسیس حزب 
. حزب دموکرات آذربایجان در شھریور 2دوستدار کمونیست آذربایجان نیز بود

م تأسیس شد و در درون خود چندین انتخابات محلی 1945ش/ سپتامبر 1324
ایران برگزارکرد و فعاالنھ کوشید تا سردمدار استقالل کامل استان آذربایجان از 

  3شود با این ھدف کھ سرانجام بھ آذربایجام اتحاد شوروی الحاق شود.
  

م اتحاد شوروی  1947- 1939ھنگامی کھ بایگانی اسناد مربوط بھ سال ھای 
و جمھوری آذربایجان در اختیار عموم قرار گرفت، اسناد و مدارک مرتبط با این 

تاریخ نگار موضوع ھم برای محققان قابل دسترس شد. جمیل حسنعلی، 
آذربایجانی، در مجلدات دوگانھ اش، نزاع بر سر آذربایجان میان تھران،باکو، 

، حقیقت 1946-1945م و آغاز جنگ سرد در آذربایجان،  1945- 1939مسکو، 
نیات توسعۀ طلبانۀ اتحاد جماھیر شوروی و ھم سوئی این برنامھ ھا را با برنامھ 

استان آذربایجان ایران از این کشور و  ھای جمھوری آذربایجان، برای جدا ساختن
الحاق آن بھ شوروی، با نام آذربایجان جنوبی افشا می سازد. این دو کتاب بر 
مبنای اسناد بایگانی ھای دولتی جمھوری آذربایجان نوشتھ شده و ھر دورا منصور 

  4حمامی در یک مجلد واحد بھ فارسی ترجمھ و تلخیص کرده است.
  

م شاھد کوشش برای الحاق آذربایجان ایران بھ جھان یک بار دیگر ھ
م رئیس جمھور استقالل یافتۀ  1992جمھوری آذربایجان بوده ھنگامی کھ در 

آذربایجان این موضوع را مطرح و علنأ اعالم کردکھ قصد دارد این دو منطقۀ 
  را کھ مدت ھا جدا از یکدیگر بودند با ھم یکی کند.» برادر«

  

                                                            
1 Soviet Armenian Encyclopedia, vol 1, p.78-79 
2 Бартольд, op.cit., 703. 

 61من متھم می کنم ص  1359فریدون کشاورز تھران بی نا  3  
 1383جان ترجمھ منضور حمامی تھران نی .جمیل حسنلی فراز و فرود فرقھ دموکرات آذربای  4
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ھ امروز ھم این خیاالت را کماکان تعقیب و ترویج می جمھوری آذربایجان تا ب
م، پایگاه اینترنتی شبکۀ تلویزیونی گونار تی وی، متعلق  2010ژوئن  13کند. در 

بھ جمھوری آذربایجان، گزارش داد کھ نھادھا و مؤسسات آذربایجانیائی، مستقر 
را م دومین اجالس خود  2010ژوئن  13و12در خارج این کشور، در روزھای 

جبھھ ای ملی برای آزادی «در بروکسل برگزار کرده اندو تصمیم گرفتھ شده کھ 
تشکیل شود. ھدف این این جبھھ بھ دست آوردن حاکمیت استان » آذربایجان جنوبی

ھای شمالی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل با کمک و ھمکاری آذری 
می کنندو فعاالنھ سردمدار فعالیت بود کھ در این استان ھای ایران زندگی  ھائی

  ھائی بر ضد حکومت ایران اند. 
  

ریشۀ بسیاری از این اظھارات و ادعاھای گزاف حمایت اتحاد جماھیر 
شوروی از ادعای ملت بودن جمھوری ھای تازه تأسیس در آسیای مرکزی و 

 م بی1918برای تثبیت این ادعا ارجاع بھ نوشتھ ھای پپش از  1آذربایجان بود.
فایده بود زیرادر منابع فارسی، عربی و اروپائی یا حتی کتاب ھای تاریخ نگاران 

ھیچ گونھ اطالعاتی کھ ھمخوان  -کھ پیشتر بھ آنھا اشاره کردیم - بومی آذربایجانی
برای جعل یک ملت آذری ھیچ گزینۀ دیگری   2با چنین ادعائی باشد پیدا نمی شد.

برجای ماندۀ مسیحی آلبانیائی ھا (اّرانیان) و وجود نداشت جز نسبت دادن تمام آثار 
ادعای اینکھ اجداد آذری ھا بوده اند. و ھمچنین این ادعا کھ ھمۀ کسانی کھ در این 
منطقھ یا پیرامون آن بھ دنیا آمده اند آذربایجانی و اّرانی ھستند. این سیاست ھای 

ز مدعاھای حکومتی راھبر محققانی چون بونیاتف، آخوندف و غیره برای ابرا
  گزاف و تحریف تاریخ بھ منظور متناسب کردن با این ھدف بود.

  
ژرژ ای بورنوتیان، در مقدمۀ ترجمھ اش از تاریخ مختصر منطقۀ آقوانک، 
نوشتۀ کاتوقیکوس اسائی حسن جاللیانس، بھ طور مفصل و با جزئیات اشاره می 

ش از خودش دست کند کھ چگونھ ضیا بونیاتف در ترجمھ مختلف تاریخ نگاران پی
برده و بی شرمانھ ھر طور کھ خواستھ آنھا را تغییر داده. تمامی این افسانھ ھا و 

این تحریف ھا و جعلیات  3جعلیات در خدمت نیل بھ ھدف یاد شده بھ وجود آمده اند.
تاریخی آذری ھا کماکان با حمایت ھای مالی بنیاد علیف ادامھ دارد و تا روزی کھ 

  ین کشور باشند نیز ادامھ خواھد داشت.تندروھا حامیان ا
  

                                                            
1 Atabaki, op. cit., 25. 

 شامل  آثار نویسندگان چون عباس قلی آقا باکی خانف میرزا جوانشیر میرزا آدی گوزل بیگ و دیگران   2
3  Katoghikos Esyi Hasan Jalaleants, A Brief History of the Aghuanq Region, Introduction and 
annotated translation by George Bournoutian, (Costa Mesa, CA:Mazda, 2009), p.8-28. 
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یک نمونۀ درخشان دیگر از جعل و دروغ پردازی تاریخی جمھوری ھای 
سابق شوروی مورد جمھوری ترکمنستان است، کشوری کھ اتحاد جماھیر شوروی 

م آن را تأسیس کرد. پس از کسب استقالل این کشور، صفر مراد نیازف 1924در
» ترکمن باشی«ادام العمر آن، بھ خودش عنوان )، رئیس جمھور م1940-2006(

نوشت کھ کلمھ بھ کلمھ آن  روح نامھ(رھبرترکمن ھا) داد و کتاب تاریخی بھ نام 
قابل بحث است، کتابی کھ خواندن آن برای مردم این کشور اجباری بود. این کتاب 

بھ ترکمن ھاست و مطابق مدعای نیازف نسب آنھا دربارۀ تاریخ پنج ھزار سالۀ 
ک ھای کند کھ تر نوح نبی می رسد. نیازف در خالل کتاب تاریخش ادعا می

ھا، سلجوقیھا،مملوکھا،صفوی ھا، قاجارھا، و بسیاری از  لیائیطو، آنااوغوز
خاندان ھای دیگر در واقع ترکمن بوده اندو فراتر از اینھا مدعی می شود کھ ترکیھ 

زبان، در  22کامل این کتاب، بھ و ترکمنستان دو کشور اما یک ملت واحدند. متن 
  اینترنت در پایگاه اینترنتی رسمی دولت ترکمنستان قابل دسترس است.
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  فصل چھارم

  
  
  
  

  ارمنیان در قفقاز جنوبی
  

م بدین سو مورخان 1960ھمان گونھ کھ در پیشگفتار اشاره کردیم از دھۀ 
ارمنیان بھ راه آذربایجان شوروی جنگی تبلیغاتی علیھ تمام مظاھر مربوط بھ 

انداختند و کوشیدند تا ثابت کنند کھ ارمنیان در قفقاز جنوبی تازه وارد ھستند و 
ارتش روسیھ در قرن نوزدھم میالدی آنھا را بھ این منطقھ آورده و اسکان داده 

  است.
  

جدیدترین کتاب در این راستا، نبرد علیھ آذربایجان، جعل تاریخ و ادعاھای 
درجھ رسانده و تفاوتی با کتاب ھا و نوشتھ ھای پیشین ندارد. در کذب را بھ نھایت 

  این کتاب آمده:
  

اگر چھ جمھوری ارمنستان اکنون ھیچ شھروند آذربایجانی بومی 
ای در داخل مرزھای خود ندارد  قلمروی آن، مدت ھا پیش از 
آنکھ ارمنیان در آن ساکن شوند، سرزمین مادری آذربایجانی ھا 

   1بوده است.
  

ھمچنین در این کتاب ادعا شده کھ ارمنیان در قرون وسطا بھ بخش ھائی از 
سرزمین آذری ھا وارد شدند، در پی تأسیس مرکز مذھبی ارمنیان، یعنی 

م کاربرد  1945(نام کھن این شھر،کھ تا  3، در شھر واغارشاپات2اچمیادزین
خصوص می  م بھ آن بازگردانده شد). کتاب مذکور در این1990داشت، در دھۀ 

  نویسد:
  

بھ نظر می رسد کھ تاریخ اسکان ارمنیان در روستای واغارشاپات 
بھ اوایل قرن پانزدھم میالدی باز می گردد، نخستین حضور 

                                                            
1 Imranli, op. cit.., 266 
2 Echmiadzin. 
3 Vagharshapat 
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ارمنیان در منطقۀ قفقاز کھ جای پای آنان را در این منطقھ، در 
  1محکم کرد. اوایل قرن نوزدھم میالدی،

کھ کلیسای اولیۀ ارمنی اچمیادزین، در زمان کتاب این حقیقت را نادیده می گیرد 
گرویدن ارمنیان بھ مسیحیت در قرن چھارم میالدی بنا شده زیرا کھ این شھر در 
مرکز قلمرو پادشاھی ارمنی قرار داشت. این شھر، بر خالف ادعای مطرح شده، 
در قرن پانزدھم میالدی بنا نشده بلکھ در آن زمان بھ منزلۀ مرکز مذھبی (خلیفھ 

انی بھ آنجا بازگشتھ م پس از ھزار سال سرگرد 1441گری) کل ارمنیان، کھ در 
پا گرفت. در ھر حال ، الزم نیست اھل فن باشید تا متوجھ شوید کھ  بودند، مجدداً 

(در زبان عربی و در بسیاری از  2بسیاری از پایتخت ھای ارمنیان مانند دوین
(آرتاخا) و نیز صومعھ ھا و دیگر آثار  3و آرتاشات )نقشھ ھای اسالمی دبیل

تاریخی ارمنی در سرزمینی جای گرفتھ و کشف شده اند کھ اکنون قفقاز جنوبی 
نامیده می شود، مدت ھا پیش از آنکھ سرزمینی در ھمسایگی شرقی آن 

نام گیرد. مؤلفان این کتاب باید پیش از آنکھ نادانی و جھل خود را در » آذربایجان«
خوانندگان بگذارند مدعاھای خود را در دائرةالمعارف ھا یا کتاب معرض قضاوت 

  ھای تاریخ جستجو کنند.
  

نویسنده در پیشگفتار، آنجا کھ از اسکان ارمنیان در قفقاز جنوبی بحث می 
  شود می گوید:

  
م]، روسیھ با تغییر 1813- 1828از این رو، در پی اشغال منطقھ [

کھ ناشی از اسکان شمار جمعیتی قابل مالحظھ ای رو بھ رو شد
  4بسیاری از ارمنیان در سرزمین آذربایجانی ھا بود.

 
در صفحات دیگرکتاب، نویسنده بھ کرات شاه عباس صفوی را پادشاه کبیر 

می خواند. حتی اگر این گفتھ را بپذیریم، ھمگان بھ خوبی بھ این » آذربایجانی«
حقیقت واقف اند کھ طی جنگ با ترکیۀ عثمانی، شاه عباس تصمیم گرفت سیاست 

پراتوری را بایر و را بھ اجرا گذارد و زمین ھای مرزی دو ام» زمین سوختھ«
م بیش از سیصد ھزار ارمنی 1604-1603غیر قابل استفاده سازد. بنابراین، در 

بھ اجبارو توسل بھ زور از ») وجود نداشتند«(کھ طبق ادعای پیش گفتھ شده 

                                                            
1 Ibid., 272. 
2 Dvin 
3 Artashat 
4 Ibid., p.143 
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نخجوان و جلفا کوچ داده شدند. بیشتر این ارمنیان در جلفای نو، شھری کھ در 
بنا شده بود مسکن گزیدند و ھنوز ھم نوادگان  نزدیکی اصفھان برای اسکان آنھا

آنھا در این شھر بسیارند. ھدف اصلی شاه عباس، افزون بر غیر قابل کشت و 
سترون ساختن منطقۀ نخجوان برای عثمانی ھا، این بود کھ صنعتگران ماھر و 
بازرگانان کارآزمودۀ بین المللی را بھ داخل کشور آورد و برای برآورده ساختن 

طلبی ھایش در بھبود تجارت با کشورھای خارجی بویژه اروپا، جائی کھ جاه 
  1بازرگانان ارمنی صد ھا سال در آن فعال بودند، از آنھا کمک گیرد.

 
حال این پرسش پیش می آید کھ اگر تا پیش از قرن نوزدھم میالدی ھیچ 

پادشاھی ارمنی ای در منطقۀ قفقاز جنوبی نمی زیستھ، شاه عباس، کھ ادعا شده 
م سیصد ھزار ارمنی  1604-1603آذربایجانی بوده چگونھ توانستھ در حد فاصل 
  را از آن منطقھ ریشھ کن و بھ ایران تبعید کند؟

  
تنھا کافی است نگاھی بھ روایت ھای مورخان بومی،میرزاجمال 
جوانشیرقراباغی و عباس قلی آقاباکی خانف (ر.ک: فصل پیش) انداخت تا بھ این 

اریخی پی برد کھ ارمنیان بسیار پیشتر از آنچھ در این کتاب ادعا شده در حقیقت ت
  سرزمینی کھ آذربایجان کنونی در آن جای گرفتھ حضور داشتھ اند.

  
 خاطرات دیپلمات، بازرگان و جھانگرد ونیزی، جوزافا (جوزافات) باربارو

ده بھ سرزمین پارس سفر کر 1478و  1471م)، کھ در سال ھای  1494-1413(
حقایق است. او در خاطرات خود می  بود، مدرک دیگری دال بر صحت این

(شماخی) بھ شھری با چھار تا پنج ھزار  3تا شاماخ 2نویسدکھ در گذر از لری
این شھر اکنون از شھرھای مھم  4خانواده رسیده کھ بیشتر سکنھ آن ارمنی بوده اند.

  آذربایجان است.
  

بازرگانی بریتانیائی، کھ در مقام نمایندۀ م)،  1529-1610آنتونی جنکینسن (
پادشاه بریتانیا و مسکووی بھ مسکو و از آنجا بھ قفقاز و سرزمین پارس سفر 
کرده، در سفر نامۀ خود از شھری بھ نام شاماخ سخن بھ میان می آورد کھ با شتر 
ھفت روز از دریای کاسپین (خزر) فاصلھ داشتھ و تأئید می کند کھ عمدۀ ساکنان 

  ن ارمنی بوده اند.آ
                                                            
1 Susan Babaie et al. Slaves of the Shah, London: I.B. Tauris, 2004. 
2 Lori. 
3 Shamakhi. 
4 Josafa (Giosafat) Barbaro and Ambrogio Contarini, Travels to Tana and Persia, William Thomas 
translator London: Hakluyt society, 1873, 86. 
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... این شھر [شماخی] از ساحل دریا فاصلھ دارد، بھ قدر ھفت روز 
سفر با شتر. بیشتر آن تخریب شده و عمدتأ ارمنیان در آن سکنا 

  1دارند.
  

یعنی درست پیش از  –م 1603انگلیسی دیگری بھ نام جان کارترایت، کھ در 
پارس و ارمنستان سفر کرده بود، بھ سرزمین  –اخراج ارمنیان بھ دست شاه عباس 

  در خاطراتش می نویسد:
  

... بھ چیولفال [جلفا] رسیدیم، شھری در مرز میان ارمنیان و 
آتروپاتیان، کھ البتھ در خاک ارمنستان است و بیشتر ساکنان آن 
مسیحی ھستند، بخشی از آنھا ارمنی و بخشی دیگر گرجی اند: 

ن تمام اجناس برای تجارت مردمانی کھ ترجیحأ ابریشم را از میا
برگزیده اند، نظر بھ اینکھ متاعی سود آور است و خودخواستھ از 
علوم نظامی و جنگ می پرھیزند. این شھر دو ھزار خانوار و ده 
ھزار تن را در خود جای داده و پای کوھی سترگ در زمینی بھ 
 غایت بایر بنا شده کھ مردم شھر را واداشتھ بیشتر مایحتاج خود را

  2با استثنای شراب از شھر نسوان [نخجوان] وارد کنند.
  

م)، کھ از گرجستان، ارمنستان  1643-1713سیاح مشھور دیگر سرجان شاردن (
و سپس سرزمین پارس، از جملھ جلفای نو در اصفھان دیدن کرده، در سفرش از 

م از ارمنیان، سبک زندگی، آداب، سنن و  1675-1671پاریس بھ اصفھان در 
ش آنھا بسیار نوشتھ. او در جائی بھ موقعیت جغرافیائی ارمنستان اشاره کرده پوش

  و نوشتھ:
  

ارمنستان کوچک یا صغیر را از شرق بھ ارمنستان کبیر، از جنوب 
محدود  3بھ سوریھ، از غرب بھ دریای سیاه و از شمال بھ کاپادوکیا

و ارمنستان کبیر را در میانۀ بین النھرین، گرجستان، ماد 
  4[آذربایجان پارس] و ارمنستان صغیر می دانند.

                                                            
1 Anthony Jenkisnson, Early Vayages and Travels to Russia and Persia, London: Hakluyt Society,  
1886, vol. 1, p.136. 
2 John Cartwright, The Preachers Travel whereini s set downe a true journal, to the confines of East 
Indies, through the great countries of Syria, Mesopotamia, Armenia, Media, Hircania and Parthia 
London: Thames Thorpe, 1611, p.35. 
3 Cappadocia 
4 John Chardin, Travels to Persia and ye East Indies through the Black Sea and the counry of 
Colchis, London: Moses Pitt, 1686, 243. 
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  و دربارۀ شھر ایروان آن طور کھ از بومیان شنیده می نویسد:

  
ایروان بھ استناد گفتۀ ارمنیان، کھن ترین منطقۀ جھان است کھ 

وح و تمام خاندان او در انسان در آن سکونت گزیده. می گویند ن
اینجا منزل داشتھ اند، ھم پیش از سیل و ھم پس از آن کھ از کوھی 

  1کھ کشتی نوح بر آن آرام گرفت پائین آمدند.
  

حتی اگر فرض کنیم کھ پاره ای از روایت ھا افسانھ باشد، ھمۀ مشاھدات فوق و 
نن و میراث یک فصل کامل از کتاب شاردن دربارۀ ساکنان بومی کھن ارمنی و س

تاریخی آنھا توضیح می دھد ساکنانی کھ آذری ھا ادعا می کنند در آن زمان وجود 
  نداشتھ اند.

  
م از ارمنستان دیدن و 1648الکساندر دو رودس جھانگرد فرانسوی، در 

خاچکارھای گورستان ارمنیان را در جلفا و نیز نحوۀ زندگی ارمنیانی را کھ در 
. رودس در 2ن می زیستھ اند توصیف کرده استارزروم، اچمیادزین و نخجوا

  م درگذشت و در گورستان ارمنیان جلفای اصفھان بھ خاک سپرده شد.1660
  

در اسناد و مدارک منتشر شدۀ بایگانی ھای اداری روس ھا در شیروان، باکو 
بھ  ارمنیان ساکن در این منطقھ اشاره فراوان شده  1796 -1728و داغستان، از 
گزارش ھای بسیاری در این سال ھا بھ دست ماموران رسمی  است. مجموعھ

  روس تھیھ شده کھ در ذیل شماری از انھا را از نظر می گذرانیم:
  

گزارش ای گ گربر، شرح کشور ھا و مردم کنارۀ ساحل غربی دریای 
  م 1728کاسپین(خزر)،  

  
در شماخی... در زمان حکومت پارسیان بر این منطقھ... مردمانی 

د پارس، روس، ترک و بازرگانان ارمنی در اینجا ساکن بوده از نژا
  3اند.

  
                                                            
1 Ibid., 248.  
2 Alexandre de Phodes, Divers Voyages et Missions du P. A. de Rhodes en la Chine & Autres 
Royaumes avec son Retour en Europe par la Perse et l’Armenie. Paris: Sebastion Cramoisy, 1653, 
Part 3, 62-74. 
3 M. О. Косвен, Х. М. Хашаев, редакторы, История, геофрафия и этнография 
    Дагестанa (Москва: 1958), 94. 



62 
 

م بیشتر جمعیت، باکو را ترک کرده و آنھا کھ مانده اند 1724در
  1بازرگانان ارمنی، ھندی و غیره ھستند.

  
ر ، 2مردمان ارمنی. ارمنیان در روستاھای بسیاری در مشکو

 [کاباال] ساکن ھستند: بسیاری 4و بسیاری دیگر در قبال 3روستاو
دیگر از این قوم ھم در شھرھای تجاری ای چون شماخی، باکوو 
دربند منزل دارند. آنان نزدیک شماخی صومعھ ھائی دارند کھ 

  5کشیش ھایشان در انھا مقیم اند.
  

   م 1796درنیاکین، شرح شیروان،  .ت  .
    . أ

  6در شماخی پارسیان و ارمنیان می زیند.
  

خانوار پارسی و  540آپشرون و شھر باکو. در باکو شبھ جزیرۀ 
  7چھل خانوار ارمنی ساکن ھستند.

  
عباس قلی آقا باکی خانف مورخ متولد باکو، کھ پیش تر از او نقل مطلب کردیم در 

  کتاب تاریخ خود، با عنوان گلستان ارم، دربارۀ ارمنیان قراباغ می نویسد:
منطقۀ ارمنستان بیشتر عبدالرحمان اھل منطقۀ مغان و بکر اھل 

منطقۀ شیروان را با توسل بھ زور یا بھ صورت توافقی بھ اشغال 
درآوردند.... اغلب ارمنیان کھ در مناطق دورافتاده و غیر قابل 

  8دسترس می زیستند، از این حمالت گریختند.
 

فیروز کاظم زاده، استاد دانشگاه بیل آمریکا و مورخ نامدار ایرانی، کھ در زمان 
ریاست جمھوری بیل کلینتون فرستاده کمیسیون آزادی مذھب جھانی در ایاالت 

  متحدۀ آمریکا بود، دربارۀ ارمنیان می نویسد:
  

                                                            
 98ھمان جا ص   1

2 Mushkur 
3 Rustav 
4 Qabala 

  116ھمان جا ص 5 
  164ھمان جا ص  6
  168 ,167 ھمان جا ص 7 

8 Bakikhanov, op. cit., 41. 
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ارمنیان ھم در ماورای قفقاز(ترنس کاکازیا) و ھم در خارج از این 
منطقھ زیستھ اند. در ماورای قفقاز آنھا منطقۀ مرتفع کوھستانی 

ر داشتند. خاک سرزمین آنھا بایر و جنوب گرجستان را در اختیا
غیر قابل کشت بود. اما برسر راه تمام کشورگشایان قرار داشت و 
سرنوشت ارمنیان با درد جان کاه زندگی در یک میدان جنگ 

  1ھمیشگی گره خورده.
  

بھ کتاب آذری نبرد علیھ آذربایجان بازگردیم. نویسندۀ این کتاب ادعا می کند کھ 
اعات قراباغ (ناگورنو [کوھستانی] قراباغ) نھ ارمنی کھ مردمان مسیحی ارتف

  اّرانی ھستند. او در این خصوص می نویسد:
  

... بیشتر جمعیت اّرانی ھای مسیحی بھ اسالم گرویده اند، با وجود 
  2این مردمان کوھستان ھای اّران مسیحی مانده اند.

  
ن بر روی کروموزوم تازه ترین نتایج آزمایش ھای دی ان ای، کھ در دانشگاه لند

گسترده ترین نژاد ژنتیکی در بین مردم شمال اروپا و ارمنیان سیونیک و قراباغ 
با استناد بھ این  3در صد فراوانی حکایت دارد. 25تا  20صورت گرفتھ است، از 

نتایج ثابت می شود کھ اجداد دست کم این بخش از ارمنیان کھ در مناطق سیونیک 
رانده اند از دوران پارینھ سنگی، یعنی بھ مدت تقریبأ چھل و قراباغ روزگار می گذ

  4ھزار سال، ساکن این منطقھ بوده اند.
  

لیکن نویسنده در بخش دیکری از کتاب، آنجا کھ از بازگشت ارمنیان بھ 
تازه وارد بودن » مدرک«زادگاھشان سخن می گوید، ادعای زیر را بھ منزلۀ 

  :ارمنیان در این منطقھ عنوان می کند
ھزار ارمنی در قفقاز سکنا  350م حدود  1916-1914در فاصلۀ 

گزیدند و بھ استناد تقویم قفقازی شمار ارمنیان ساکن در استان 
  5نفر رسید.  669871م بھ  1916ایروان [یروان] در 

  
                                                            
1 Kazemzadeh, op. cit., 3-4. 
2 Imranli, op. cit.,12. 
3 J.F. Wilson et al., “Genetic evidence for different male and female roles during cultural transitions  
   in the British Isles USA”, USA: Proceedings of the National Academy of Sciences, 2001,   
   5078-5083. 
4 M.E. Weale, et al., “Armenian Y chromosome haphltypes reveal strong regional structure within a  
   single ethno-national group”, Human Genetics, vol. 109 001), 659-674. Левон Епископосян, 
   Когда генетика и история сталкиваются,(Ереван: 2008.) 
5 Imranli, op. cit., 273. 
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چگونھ می توان این گونھ ددمنشانھ از حقایق سوءاستفاده کرد؟ مھاجران و 
شھرھای استان ایروان روسیۀ تزاری و نیز در آوارگانی کھ در روستاھا و 

ایران، سوریھ و گرجستان  –روستاھا و شھر ھای بسیاری در کشور ھای ھمسایھ 
پناه گرفتند بازماندگان بومیان ارمنستان غربی (در ترکیھ) بودند کھ بخت تا آنجا   -

انھ ای یارشان بوده کھ بتوانند جان خود را بردارند و از چنگال نسل کشی بی رحم
کھ در آن زمان در ترکیھ، بھ دست کمیتۀ اتحاد و ترقی ترکیۀ عثمانی، در حال 

  وقوع بود بگریزند.

ھر گاه مورخان آذربایجانی ادعا می کنند کھ ارمنیان در قراباغ و قفقاز تازه 
م) قوم شناس و مورخ  1798- 1870( 1وارد ھستند، بدون استثنا، بھ ایوان شوپن،

کنند کھ در روسیھ بھ کار و زندگی مشغول بوده اما این  فرانسوی استناد می
مورخان در استناد بھ نوشتھ ھای شوپن ھم گزینشی عمل می کنند. شوپن در کتاب 
خود، با عنوان کاوش تاریخی وضعیت استان ارمنی در زمان ادغام آن در 
امپراتوری روسیھ شمار مھاجرانی را کھ از امپراتوری پارس بھ روسیھ آمده 

 10652نفر در (استان) ایروان،  23568ودند در جدولی بدین شرح می آورد: ب
با استناد  2نفر می شوند. 35560نفر در اردوباد کھ جمعاً  1340نفر در نخجوان و 

-1847بھ یکی دیگر از مورخان روس در آن دوره، یعنی سیرگئی یان گلینکا (
ز قرارداد ترکمان چای، م) مجموع شمار مھاجران ارمنی از ایران، پس ا 1775

بھ این ترتیب، می توان نتیجھ گرفت کھ شمار  3در حدود چھل ھزار نفر بودند.
در  4تن بوده است. 4500ارمنیان کھ در منطقۀ قراباغ منزل گزیدند در حدود 

واقع، این چند ھزار ارمنی تنھا بخش کوچکی از ارمنیانی بودند کھ شاه عباس 
  میالدی بھ زور آنھا را بھ ایران برده بود.صفوی در ابتدای قرن ھفدھم 

  
مدرک مستدل و مسلم دیگری دربارۀ حضور ارمنیان در منطقھ متون عمدتأ 
مذھبی ای است کھ کاتبان و کشیشان ارمنی در شھر ھا و روستاھای بزرگ 
منطقھ، بھ ویژه گنجھ (گاندزاک)، شماخی، شکی، باکو و دیگر شھر ھا از خود بر 

، این آثار بار دیگر بر حضور جوامع تثبیت شدۀ ارمنیان در جای گذاشتھ اند
صحھ می گذارد. در زیر، فھرست  منطقھ، از پیش از قرن نوزدھم میالدی،

                                                            
1 Ivan Chopin 
2 Иван Шопен, Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху 
  присоединения Российской империи. (Санкт Петербург: Императорская Академия наук, 
1852, 635-638. 
3 Sergei N. Glinka Сергей Н. Глинка, Н. Описание переселения азербайджанских армян в 
   пределы России. Москва: Типография Лазаревых Института Восточных Языков, 1831, 92. 
4 George Bournoutian, Editor and Translator, The History of Karabagh.( Costa Mesa: Mazda, 2009).   



65 
 

نگھ داری می  1م، کھ در ماتناداران 1820کوتاھی از نسخ خطی متعلق بھ پیش از 
شود، بھ ھمراه اسامی مراکز تھیھ آنھا، شماره ھای ارجاع و تاریخ ھای آنھا (در 

  داخل کمان) ارائھ شده است.
  

  :(گاندزاک) (قرن شانزدھم  9398م)،  1567( 8967م)،  1484( 3992گنجھ
م)،  1667( 6771م)،  1639( 7980م)،  1639( 7980تا ھجدھم میالدی)، 

م)،  1779( 3044م)،  1683( 3994م)،  1673( 3576م)،  1671( 3541
  م).1819( 9517م) و  1783( 5234م)،  1779( 3044

 م). 1661( 5072م) و1661( 713م)، 1621( 728اتاخ: در نزدیکی گنجھ، ش  
 1665( 9448م)،  1656( 10044م)، 1655( 3196، )(کارھات نداشکس 

  م). 1675( 8965م) و  1669( 3856م)، 
  :(قرن ھجدھم میالدی) 5997شیروان، مدرسھ  
  ،م) 1803( 4013سالیان: شیروان  
  :م) 1765( 9729م) و  1717- 1720( 8492م)،  1724( 8361شماخی  
  :م) 1783( 4422م) و  1681( 4228شکی  
  :م) 1779( 3853باکو  

 
تھیۀ متن تنھا می تواند در جوامع تثبیت شده ای صورت گیرد کھ دارای 

کتابت خانھ باشند. ادامۀ این روند را می توان در بسیاری از مراکز آموزشی و 
متون دیگر نیز مشاھده کرد کھ تا اواخر قرن نوزدھم میالدی در ھمین شھرھاو 

  مراکز تولید شده اند، البتھ در فھرست باال قرار نگرفتھ اند.

برای آذربایجانی ھائی کھ ادعا می کنند ارمنیان در سرزمین ابا و اجدادی 
تازه وارد ھستند! این حجم از برھان ھای خدشھ ناپذیر زیاده حد نیز ھست.  شان

برخی مورخان شاید بتوانند حقایق را تحریف یا حتی واژگون سازند اما استدالل 
ھای علمی و حقیقت در نھایت پیروز میدان خواھند بود و نمی توان این مدارک و 

  اسناد را تا ابد مخفی نگاه داشت.
   

                                                            
Matenadaran  1  -  غنی ترین کتابخانھ تخصصی ارمنستان واقع در ایروان  این مرکز اصلی نگھداری نسخھ ھای خطی در

  .147المعارف کتابداری و اطالع رسانی ج ص ارمنستان است آرزو تجی لررمنستان کتابخانھ ھای دائره 
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  فصل پنجم

 
 
 
  

  ادعاھای آذربایجانی ھا - یادگارھای فرھنگی
  

م بدین سو دانشمندان و صاحب نظران حوزۀ  1960پیشتر گفتیم کھ از دھۀ 
تاریخ و علوم سیاسی جمھوری آذربایجان شوروی اندک اندک کوشیدند تا این 
نظریھ را گسترش دھند کھ یادگارھای مسیحی کشف شده در محدودۀ سرزمینی 

آذربایجان اّرانی ھستند و اینکھ ارمنیان ھیچ گونھ ارتباطی با این آثار جمھوری 
تاریخی ندارند. آنان ھمچنین مدعی شده اند کھ ساکنان کنونی کشورشان وارثان 
حقیقی آلبانی تبار ھا یا ھمان اّرانیان ھستند و با یک چرخش سادۀ قلم سودای آن 

تصاحب کنند کھ بھ حق تعلق بھ دارند کھ گذشتھ و فرھنگی ای را پایھ ریزی و 
  ارمنیان بومی ای دارد کھ چند ھزار سال است در این منطقھ زندگی می کنند.

  
ھمان گونھ کھ در فصل نظری بھ تاریخ دیدیم مردم آذربایجان و اّران 
(آلبان) ریشھ و فرھنگی متفاوت دارند و حتی اگر فرض کنیم کھ این یادگارھا 

کھ آمیزه ای از اقوام اّرانی، پارس، ترک،  - ی آذربایجاناّرانی ھستند، ساکنان کنون
نمی توانند خود را اّرانیان اصیل و خالص بخوانند. تنھا  -تاتار، تالشی و مغول اند

آن دستھ از ساکنان این سرزمین می توانند مدعی آن شوند کھ نوادگان حقیقی 
 4200شان در حدود راّرانیان اند کھ از اودی مسیحی منطقھ باشند، کسانی کھ شما

 ً ، در ناحیۀ شمالی شکی، در روستاھای وارتاشن و نیج، زندگی تن است و عمدتا
می کنند و نیز لزگی ھائی کھ در دستھ ھای بزرگ بھ اسالم گرویدند و اکنون در 
جمھوری خود مختار داغستان روسیھ و در شمال آذربایجان ، با فاصلھ ای دور در 

  می کنند.مناطق ارمنی نشین، زندگی 
  

کھ با ابداع  1بنابھ گفتۀ کوریون مورخ در قرن پنجم مسروپ قدیس ارمنی،
حرفی دیگری ھم برای اّرانیان ابداع کرد،  52الفبای ارمنی شھرت یافت، الفبای 

در ده سال  2کھ بھ سبب اندک بودن نمونھ ھا و متون ھنوز رمزگشائی نشده است.
تحلیل پوستی پاک شده بوده اند،  گذشتھ شماری از متخصصان سرگرم بررسی و

                                                            
1 Surb Mesrip Mashtots 
2 Koriun, Life of Mashtots. (Yerevan: Yerevan State University, 1981).  (in Armenian). 
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ان حکومت کردند کھ اوج قدرت آن در زمان حکومت سلسلۀ 
  1.بود...1736-1501یجانی صفویان از آذربا

  
ین است کھ با توجھ بھ حقایق و مستندات تنھا چیزی کھ امروزمی توان پرسید ا

چگونھ حتی بخشی از یک کتاب ھم بھ زبان اّرانی در این کشور بر جای نمانده «
اگر آن گونھ کھ در باال ادعا شده این کشور ھمیشھ محل زندگی اّرانیان » است؟

بوده است، چھ کسی می  -یعنی مردم کنونی آذربایجان - بومی و نوادگان آنھا
تا بدین حد در این سرزمین نابود سازد؟ آیا می  توانستھ تمام کتاب ھا و اسناد اّرانی

آذربایجانی » نیاکان«توان فرض کرد کھ این پاک سازی گسترده بھ دست دیگر 
یعنی تاتارھا ، مغول ھا یا ترک ھا کھ انگیزه و امکان کافی برای این کار  - ھا

داشتھ اند، صورت گرفتھ؟ این موضوع تناقضی است کھ پاسخی روشن و قابل 
  می طلبد.قبول 

  
ناگورنو قراباغ،  2در خصوص یادگارھای پیش از تاریخ در ناحیۀ ھادروت

، غاری متعلق بھ دورۀ 3در جادۀ منتھی بھ شھر ھادروت، نزدیک روستای آزوخ
اول پارینھ سنگی وجود دارد کھ بقایای انسانی و حیوانی در آن پیدا شده است. این 

امات آذربایجانی عالقھ ای بھ تحقیقات مکان تاریخی بھ حال خود رھا شده بودو مق
جدی در آن نداشتند. پس از آنکھ این منطقھ تحت نظارت ارمنستان در آمد باستان 
شناسان اروپائی، کھ بھ اھمیت این مکان در مطالعات جھانی انسان شناسی پارینھ 

ئی سنگی پی برده بودند، بھ کمک دانشمندان اسپانیائی، ایرلندی، پرتغالی، بریتانیا
گزارش ھای متعددی  و قراباغی کا حفاری  آن را آغاز کردند و طی چند سال بعد

از نتایج تحقیقات خود منتشر ساختند. مقامات آذربایجانی معترض شدند کھ حفاری 
ھا و گزارش ھای متعاقب آن بدون کسب اجازه از آنھا صورت گرفتھ است. در 

مدعی شد کھ ارمنیان در حال تخریب م کتاب شرم آور نبرد علیھ آذربایجان  2007
تمام یادگارھای فرھنگی و حوزه ھای باستان شناختی آذربایجانی ھستند و افزود 

  4است.» نا معلوم«کھ وضعیت غار آزوخ 
  

ھیچ یک از آثار تاریخی، صومعھ ھا یا سنگ قبرھای این منطقھ پیش از آن 
شدند. در واقع، بسیاری کھ تحت نظارت ارمنیان قراباغ قرار گیرند، حفاظت نمی 

از آنھا ھم بھ طور نظام مند و عمدی تخریب شده یا آسیب دیده بودند. تنھا پس از 
م، کھ ارمنیان یادگارھای تاریخی و سرزمین آبا و اجدادی شان را در اختیار 1995

                                                            
1 Imranli, op. cit.,265. 
2 Hadrut 
3 Azokh 

  221 , 211-209ھمان جا ص   4 
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گرفتند، مردم و مسئوالن محلی فرصتی برای مرمت و تعمیر این آثار یافتند. یک 
موارد صومعۀ دادی وانک (خوتاوانک یا آن طور کھ در کتاب نبرد نمونھ از این 

علیھ آذربایجان آمده دیر خوداوانک) است کھ اھمیت آن در صفحۀ ھشت کتاب 
توضیح داده شده اما با وجود این در زمان حکومت آذربایجانی ھا بر منطقھ، ھمان 

بود تا بھ مرور ) می بینید، بھ حال خود رھا شده 11گونھ کھ در تصویر (تصویر 
زمان نابود شود. کارشناسان ارمنی بھ تازگی توانستھ اند تنھا چند کلیسای این 

). عملیات 12صومعھ را بھ وضعیت اولیۀ خود باز گردانند (مقایسھ کنید با تصویر
  1مرمت این بنای تاریخی ھمچنان ادامھ دارد.

  
ھ آذربایجان آمده، در جدول بناھا و یادگارھای تاریخی، کھ در کتاب نبرد علی

این تنھا یادگار مربوط بھ قرن وسطاست کھ مختصات جغرافیائی آن مشخص شده، 
در حالی کھ در مورد دیگر آثار تاریخی ھیچ گونھ اطالعاتی در خصوص محل 
آنھا ارائھ نشده است. مقامات آذربایجانی مدعی شده اند کھ از سرنوشت این 

ھ بھ انواع عکس ھای ھوائی و ماھواره صومعھ اطالعی ندارند! این مقامات، ک
ھای دسترسی دارند، مانند نمونھ ھائی کھ در کتاب نبرد علیھ آذربایجان آورده 
شده، ادعامی کنند کھ از عملیات مرمت، کھ بھ طور گسترده بھ اطالع عموم 
رسانده شده و نیز از مراسم متعددی کھ در سال ھای اخیر در این صومعھ برگزار 

رند. در عوض، رسمأ اعالم می کنند کھ وضعیت فعلی این صومعۀ شده، بی خب
  است.» نامعلوم «قرون وسطائی برای آنھا 

  
دیر «، کھ مقامات آذربایجانی تصمیم گرفتند آن را 2صومعۀ گاندزاسار

صومعھ را پیش از  13بنامند، با رفتاری مشابھ روبرو شد. تصویر » گنجاسا ر
کھ ھنوز منطقۀ پیرامون آن در اختیار حکومت  م نشان می دھد، یعنی زمانی1993

- اّرانی«آذربایجان بود . چنانچھ این صومعۀ تاریخی بسیار مھم بنابرفرض 
در معرض نابودی رھا شده بود کھ چنانچھ ادعاھای تاریخی » آذربایجانی

آذربایجانی ھا را بپذیریم این بنا ھم بخشی از میراث فرھنگی آذربایجان است. 
ین سرزمین در اختیار ارمنیان قرار داده شد، این مجموعھ پاک ھنگامی کھ ا

سازی، مرمت و بار دیگر بھ یک مرکز مھم و فعال تبدیل شد. شایان ذکر است کھ 
در طی جنگ ارتش آذربایجان این کلیسا را موشک باران کرد کھ در نتیجۀ آن 

قرون  یکی از دیوارھای پیرامون مجموعھ فروریخت و از زیر آن خاچکارھای
وسطائی بسیاری کھ صدھا سال از دید پنھان مانده بودند سر از خفا بیرون آوردند. 

                                                            
 80ھمان جا ص  1 

2 Gandzasar 
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فرھنگی و مذھبی و یادگارھای تاریخی را در  جدول ھای کتاب تمام بناھای
خود جای داده اند اما شمار بسیاری از موارد ذکر شده خانھ ھای شخصی، مراکز 
فرھنگی و کتابخانھ ھا ھستند. جالب است کھ در منطقۀ کوچکی از ناگورنو قراباغ 

ار کتابخانھ وجود داشتھ باشد. برخی از آث 572کھ در اختیار نیروھای ارمنی است 
تاریخی این جدول ھا با جزئیات و مختصات جغرافیائی ھمراه ھستند اما محل دقیق 

را در روستای » کتابخانھ«یا » خانھ«بیشتر آنھا نا معلوم است. برای مثال، 
 شده است.» تخریب« آورده و ادعا کرده اند کھ» ایکس«

 
است عکس ھای ماھواره ای ھمراه برخی از این ادعا ھا ھم مسئلۀ دیگری 

کھ بعد بھ آن خواھیم پرداخت. بسیاری از یادگار ھا تغییر نام داده شده اند و اکنون 
 نام ھائی دیگر دارند کھ مورد پذیرش مقامات و دانشمندان آذربایجانی ھستند.

 1881نویسنده سپس برای تخریب این یادگارھا و بناھا اظھار تأسف می کند و 
دیر آق «د (ر.ک: جدول) و با اشاره بھ مورد از این تخریب ھا را بر می شمر

سخن خود را آغاز می کند و مدعی می شود کھ نمی » اوغالن (منتسب بھ اّرانیان)
  1داند چھ بر سر آن آمده.

  
اما این بنا در واقع کلیسای مشھور ارمنی سدۀ چھارم تا پنجم میالدی 

سازی تا م فروریخت و از زمان آزاد 1986است کھ سقف آن در  2زیتسرناوانک
کنون بھ دست ارمنیان مورد مرمت قرار گرفتھ و دوباره در آن مراسم مختلف 

 ) توجھ بھ این نکتھ جالب است کھ حتی آخوندف16دینی برگزاز می شود (تصویر
» زیتسرناوانک« م این کلیسا را کلیسای 1986مورخ آذربایجانی آلبانیائی در 

قرار گرفتھ اما » ودخانھ آق اوغالنر«خوانده و نوشتھ است کھ این کلیسا بر روی 
.» آق اوغالن«آذربایجانی ھا بھ تازگی نام آن کلیسا را بھ   3تغییر داده اند

بازگشائی، مرمت و نوسازی زیتسرناوانک بھ طور رسمی بھ اطالع ھمگان رسید 
اما مقامات آذربایجانی، در دفاع از جھل و نادانی خود، باز ادعا کردند کھ وضعیت 

  رجوع شود.)16و  15(بھ تصاویر  است.» نا معلوم«ن کلیسا کنونی ای
  
کتاب نبرد علیھ آذربایجان در ادامھ صومعھ ھای آماراس (متعلق بھ قرن  

چھارم میالدی کھ گریگوری مقدس (روشنگر) آن را ساختھ است، گاندزاسار 
(ساختھ شده در قرن دھم میالدی کھ در سده ھای دوازدھم و سیزدھم و قرن ھای 

کلیسای ساختھ شده در قرن ھای -عدی توسعھ یافتھ) و دادی وانک (خوتاوانکب
                                                            

   103, 102, 8 ھمان جا ص   1 
2 Tzitzernavanq 
3 Davud Agha-oghlu Akhundov, The Architecture of Ancient and Early Medieval Azerbaijan. 
(Baku: 1986), 222-3. 



74 
 

دوازدھم و سیزدھم میالدی) را، با وجود اینکھ تمام اسناد تاریخی، متون مربوط بھ 
ساخت و وقف و حکاکی ھا و سنگ نوشتھ ھای این مجموعھ ھا نشان از ریشۀ 

  1ارمنی آنھا دارند، اّرانی می خواند.
 

بھ ھمین سیاق ادامھ می یابد و » تخریب شده«و یادگارھای  فھرست بناھا
ذره ای از اصرار بر تغییر نام و نسبت دادن ھای کذب بھ یادگارھای مھم و بناھای 

مذھبی کاستھ نمی شود. فصل ھای بعدی کتاب مذکور ھریک بھ یک  -تاریخی
یخی عکس می پردازد و تصاویر ماھواره ای از محل آثار تار –منطقۀ اشغال شده 

ھائی کوچک از اشیا و جدولی از آثار تاریخی مختلف بھ ھمراه دارند. در جدول 
مذکور ستون ھائی برای نام، تاریخ، محل، مختصات جغرافیائی و وضعیت فعلی 

  در نظر گرفتھ شده است. فھرست شامل دستھ بندی ھای زیر است:
  دژھا و قلعھ ھا  ● 
  کلیساھا و دیرھا [صومعھ ھا]● 
  معابد و آثار تاریخی پیش از اسالم● 
  مساجد● 
  کاروان سرا ھا● 
  گورستان ھای باستانی و جدید● 
  پل ھا، چشمھ ھا و کارخانجات● 
  موزه ھا و مصنوعات باستان شناختی● 
  خانھ ھای مسکونی● 
  مدارس و تماشا خانھ ھا● 
  کتابخانھ ھا● 
  باشگاه ھای تفریحی● 
  خانھ ھای فرھنگ ، دیگر بناھا● 
  

ھمان گونھ کھ گفتیم، جمع کل مواردی کھ در این فھرست از مکان ھای 
مورد است، کھ ھمۀ موارد از دیر یا  1881مختلف منطقھ ذکر شده بالغ بر 

صومعھ و کلیسا تا مسجد و خانھ را شامل می شود. کتاب نبرد علیھ آذربایجان ادعا 
یب کرده اند و اثر تاریخی از این فھرست را ارمنیان تخر 1421می کند کھ 

  سرنوشت بقیھ نا معلوم است.
  

در نگاه نخست، این صفحات کتاب و جدول ھای آن بھ نظر بسیار تأثیر 
گذار و تکان دھنده می آینداما پس از دقت کافی در این فھرست در می یابد کھ 

                                                            
1 Imranli, op. cit., 8. 
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شده در دستھ بندی خانھ ھای مسکونی، » تخریب«مورد از این موارد  1189
اه ھای اجتماعی و خانھ ھای فرھنگ جای می گیرند و تنھا کتابخانھ ھا، باشگ

معدودی از آنھا قابل شناسائی اند چرا کھ ھیچ نام، مختصات جغرافیائی، 
  مشخصات یا مدرک تصویری ای از آنھا در دست نیست.

  
اثر تخریب شده اند  138اثر عمومی فھرست شده ادعا شده کھ  357از میان 

است کھ با نگاھی بھ فھرست می توان »ا معلوم ن«در صد دیگر  60و سرنوشت 
برای توضیح   حدس زد کھ منظور نویسنده دست نخورده یا مرمت شده بوده است.

بیشتر و روشن تر شدن موضوع فصل ھای کتاب مذکور را بھ دقت مورد بررسی 
قرار دادیم و در ادامھ ، بھ برخی اشتباھات، گمراه سازی ھا و تحریف ھای عمدی 

  شاره خواھیم کرد.کتاب ا
  
  منطقۀ شوشا (یا شوشی) - 1

خانھ، کتابخانھ، باشگاه تفریحی و خانۀ فرھنگی، کھ ادعای  167از میان 
مورد دارای عکس و تصویرند. جالب اینکھ سیزده  67آنھا شده، تنھا » تخریب«

تصویر از این میان ساختمان ھائی را نشان می دھد کھ تقریبأ سالم و بدون 
، 134، 131ب قابل رویتی ھستند، برای نمونھ شمارۀ ھیچگونھ آسی

  1و غیره! 191،187،231،256
  
  منطقۀ کلبجار - 2

خوانده شده. ھمان گونھ کھ پیشتر » نا معلوم«سرنوشت صومعۀ گاندزاسار 
گفتیم، این مجموعھ اکنون مرمت شده و بار دیگر کلیسای مرکزی منطقھ است. با 

مختلفی کھ از بازگشائی این صومعھ منتشر شده توجھ بھ مطالب متعدد و تصاویر 
این حقیقت و عکس ھای مختلف در پایگاه ھای اینترنتی متعدد نمی توانستھ از نظر 

  نویسنده پنھان مانده باشد.
» تخریب«اثر تاریخی و بنای فھرست شده تنھا ھفت مورد با ادعای  44از 

  خوانده شده است.» نا معلوم«شدن مواجھ و وضعیت باقی 
خانھ، کتابخانھ، باشگاه تفریحی و خانھ فرھنگ تنھا پنج مورد  208از میان 

کھ با عکس ھای مختلف  207عکس ماھواره ای دارند افزون بر این مورد شمارۀ 
جای گرفتھ) در تصویر ماھواره ای بھ »نا معلوم«نشان داده شده (و در دستھ بندی 

  2نظر ساختمانی سر پا و سالم می آید.
  
  ۀ الچین (بردزور)منطق - 3

                                                            
 41/74 ,56/37 ,46/70 ,55/67  ھمان جا   1    
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 104برای پی بردن بھ دروغ ھای آشکار این جدول کافی است نگاھی بھ صفحۀ 
تصویر قصر حمزه سلطان (قصر ییالقی کتاب نبرد علیھ آذربایجان بیندازیم و 

کنونی) در منطقۀ الچین ببینیم  1ملک ھایکاز) را در روستای ھوسولو (ملیکاشن
ھمین کتاب رجوع کنیم  112) و بعد بھ صفحۀ 17کھ اندکی تخریب شده (تصویر 

شده است. در » تخریب«کھ در ردیف چھاردھم جدول ادعا شده این ساختمان 
کتاب حاضر توقفی در مھمان سرائی کوچک در روستای  میالدی نویسنده 2007

ملیکاشن، در الچین کرد کھ ھمان قصر ییالقی ملک ھایکاز (حمزه ساطان) بود 
کھ اکنون کامأل مرمت شده و مورد استفاده قرار می گیرد. وضعیت کنونی 

  نشان داده شده است. 18ساختمان در تصویر 
  

اظھارات بی اساس، کذب و فریب کارانھ بھ منظور افشای دیگر اتھامات و 
مطرح شده اند » حقیقت«ای کھ در جدول ھای کتاب نبرد علیھ آذربایجتن بھ منزلۀ 

  در ادامھ سھ نمونۀ دیگر را ذکر می کنیم.
  

، وضعیت کنونی مقبرۀ اسالمی میر علی دیده می شود کھ در 19در تصویر 
لی واقع شده است. با وجود روستای اشاغی ویسلی (ویسلی سفلی) در منطقۀ فضو

کتاب نبرد علیھ آذربایجان این اثر تاریخی و نقشۀ آن نشان  193این کھ در صفحۀ 
داده شده، و خواننده بھ سمتی ھدایت شده کھ باور کند این ساختمان یکی از بناھائی 

کرده اند. در صفحۀ دویست »تخریب « است کھ کتاب مدعی شده ارمنیان آن را
» تخریب«، این اثر تاریخی در ردیف آثار ر نخستین ردیف ستونکتاب مذکور، د

بھ روشنی می توان  19شده قرار داده شده. ھمان گونھ کھ با نگاه بھ تصویر 
  دریافت این ادعا دروغ بافی و کذب محض است.

  
تصویر بعدی از یک مقبرۀ اسالمی قرن چھاردھمی در روستای کنگرلی،  

، ردیف 248کتاب مذکور آمده. در صفحۀ  236حۀ در منطقۀ آقدام است کھ در صف
است در حالی کھ تصویر » تخریب شده«حدول، ادعا شده کھ این مقبره اکنون  27
آشکارا ھمان مقبره را تقریبأ دست نخورده در زمان حاضر نشان می دھد کھ  20

  بار دیگر اثباتی برای ادعاھای سراسر کذب کتاب است.
  

باقی مانده ھم، ھمان گونھ کھ انتظار می رود، فھرست مربوط بھ ده منطقۀ 
خانھ،  615بھ ھمین سیاق ادامھ می یابد. کافی است ھمین قدر بگوئیم کھ از 

کتابخانھ، باشگاه تفریحی و خانۀ فرھنگی، کھ در فھرست آمده، ھیچ یک نام یا 
مورد آنھا دارای عکس  25مختصات جغرافیائی یا مشخصات دقیقی ندارند و تنھا 

                                                            
1 Melikashen 
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کتاب نبرد علیھ آذربایجان ھمچنین ادعا می کند کھ ارمنیان صلیب ھای اّرانی را با 
  صلیب ھای ارمنی جایگزین کرده اند:

  
... صلیب ھای ارمنی بھ جای صلیب ھای اّرانی گذاشتھ شده اند و 

بسیار دیگر، برای تغییر ھویت اّرانی آنھا، بھره از روش ھای 
   1.گرفتھ شده است

  
در کتاب مذکور دو تصویر از صلیب وجود دارد : یکی از تصاویر صلیبی ارمنی 
است کمھ بر روی سنگ حک شده در حالی کھ صلیبی کھ گفتھ شده اّرانی ست 

ھای بسیار  صلیب چوبی جدیدی است کھ روی یک پایھ ستون نقش بستھ، با تفاوت
ناچیز در انتھای بازوھای صلیب کھ بھ جز این تفاوت کم اھمیت بھ تمام صلیب 

  2ھای ارمنی ای کھ در دو صفحۀ گذشتھ آوردیم بسیار شبیھ است.
  

صلیب ھای باستانی و قرون وسطائی عمدتأ بھ شکل حکاکی شده بر روی 
« یا بھ ارمنی  »سنگ صلیب «سنگ ھا بھ ما رسیده اند اما بیشتر آنھا بھ شکل 

اجرا شده اند. این یادگارھای تاریخی، کھ در مناطقی کھ زمانی ارمنیان » خاچکار
در آنھا می زیستھ اند یا در حال حاضر در آنھا زندگی می کنند می توان ده ھا 
ھزار نمونھ از آنھا را دید، بھ منزلۀ سنگ قبر، یادمان و تزئین در بناھای مذھبی و 

می رفتند. خاچکارھا منحصرأ ارمنی ھستند، اگر چھ انواع  گورستان ھا بھ کار
دیگری از این سنگ ھای صلیب دار مورد استفادۀ مردمان سلت ھم بوده اند. 
خاچکارھای باستانی بسیار ابتدائی و ساده ھستند اما در طول قرون وسطا بیشتر و 

بسیاری بھ  بیشتر شکل زینتی و استادانھ بھ خود گرفتند و اشکال ھندسی و گلدار
  پس زمینھ و خود صلیب ھا افزوده شد.

  
بھ وضوح می توان دریافت کھ  27-24با مشاھدۀ صلیب ھای تصاویر 

صلیبی اّرانی است کامأل بی  23ادعای مطرح شده مبنی بر اینکھ صلیب تصویر 
اساس و نادرست است زیرا صلیب ھای بسیار دیگری را با ھمین طرح می توان 

مختلف ارمنی از کنارۀ رود ارس تا ساحل رود کورا یافت.  بر روی یادگارھای
 23صلیبی را کھ در کتاب مذکور اّرانی خوانده شده است می توانید در تصویر 

مشاھده کنید. تصاویر صفحھ ھای بعد صلیب ھائی را با طرح مشابھ را نشان می 
کذب و بی دھند کھ از کلیساھای مختلف ارمنیان گرفتھ شده اند. فھرست ادعاھای 

  اساس آن قدر بلند باال ست کھ پرداختن بھ یک بھ یک آنھا اھمیت و ارزشی ندارد.
  

                                                            
  18ھمان جا ص   1
  ھمان جا  2
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در مورد مساجد نویسنده کتاب مذکور ادعا کرده است کھ در ارمنستان 
تمامی مساجد تخریب شده اند و بھ آسانی این حقیقت تاریخی را از یاد برده کھ در 

نۀ کمونیست ھااز مذھب بھ تخریب ابتدای دورۀ تسلط شوروی ترس بیمار گو
ھزاران کلیسا و مسجد در سرتا سر اتحاد جماھیر شوروی، پاک سازی ای، کھ 
عمدۀ میراث تاریخی و یادگارھای ملل مختلف را بھ کلی از میان برد. تنھا استثنا 
در این میان آذربایجان بود کھ در ھمان دوره مساجد کمی در آن تخریب شد. در 

ن و چند کلیسا با دینامیت منفجر شد و مساجد ھم سرنوشت بھتری ارمنستان چندی
نداشتند در حالی کھ در آذربایجان تمام مساجد از مصونیت برخوردار بودند. در 

کلیسا و صومعھ در جمھوری  34م بیش از  1940-1920ھمین دوره طی 
  1آذربایجان تخریب و بھ کل با خاک یکسان شد.

  
در ارمنستان نویسندۀ کتاب نبرد علیھ در خصوص حفاظت از مساجد 

م مسجد اذربایجانی کبود (گوی) در ایروان  1988آذربایجان ادعا می کند کھ از 
  باز سازی و بھ منزلۀ مسجدی ایرانی معرفی شده است:

  
مسجد گوی (کبود) [در ایروان] در دوران شوروی بھ موزۀ تاریخ 

نزلۀ بازسازی و بھ مم  1991ایروان تبدیل شده بود و سپس در 
  2شد.مسجدی ایرانی معرفی 

  
م مقامات ارمنی تصمیم گرفتند کھ مسجد ایروان را، کھ ایرانیان آن  1995در سال 

را ساختھ بودند، بازسازی کنند. این توافق حاصل شد کھ بازسازی اصولی و 
درست تنھا زمانی میسر خواھد شد کھ ازاستادان کاشی کار و معمار ایرانی کمک 
گرفتھ شود. متخصصانی از ایران برای این کار دعوت شدند و در نھایت، 

  مسئوالن ایرانی با اشتیاق فراوان طرح بازسازی مسجد را خود بھ دست گرفتند.
  

م، در خان نشین ایروان، کھ تحت حکومت ایران  1756مسجد کبود در سال 
در » آذربایجان«بود، بھ دست ایرانیان ساختھ شد. در آن زمان، کشوری بھ نام 

شمال رود ارس وجود نداشت و این مسجد یک مرکز اسالمی شیعھ بود، کھ برای 
م)، جھانگرد و  1862- 1913مسلمانان ایروان ساختھ شده بود.اچ اف بی لینچ (

م از ایروان دیدن کردو دربارۀ مساجد  1894-1893جغرافی دان بریتانیائی، طی 
  آن نوشت:

                                                            
1 Samvel  Karapetyan, The State of Armenian Historical Monuments in Azerbaijan, Yerevan: RAA 
  research paper, 2007. 
2 Imranli, op. cit.,276. 
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جدی با قدمتی کھن را  در شھر داشت، کھ می توان انتظار یافتن مسا
در زمان حاکمان محمدی ساخت آنھا بھ اوج رسیده بود. با این حال 
باید بھ خاطر داشت کھ ترک ھای عثمانی سنی بودند و ایرانی ھا 
شیعھ، انچھ را یکی از این دو بنا می کند آن دیگری خواستار از 

 1635شاه صفی در  میان برداشتن آن است.بھ ما گفتھ شد زمانی کھ
م این شھر را بھ تصرف در آورد تمام مساجدی را کھ ترک ھا 

  1ساختھ بودند با خاک یکسان کرد.
  

م ساختھ  1820م تا دھۀ  1635شایان ذکر است کھ تمام مساجدی را کھ در فاصلۀ 
شده اند ایرانیان ساختھ اند و باید بھ خاطر داشت کھ جمعیت مسلمان بومی، مانند 

ھا، شیعھ بوده اند و مساجدشان تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. از این رو، ایرانی 
» آذری«کبود می تواند مسجدی  بھ سختی می توان درک کرد کھ چطور مسجد

  باشد زیرادر آن زمان چنین طبقھ بندی ای اساسأ وجود نداشتھ است.
  

در خصوص یادگارھای اسالمی در ارمنستان، بھ منزلۀ نمونھ ای از 
اقدامات حفاظتی از مقبره ھای اسالمی قرون وسطائی ، تنھا کافی است سری 

، در حومۀ ایروان و جنوب جاده ای کھ بھ فرودگاه 2بزنید بھ روستای آرگاواند
زوارتنوس منتھی می شود. بھ محض اینکھ از جادۀ اصلی خارج شوید بی اختیار 

دی می شوید کھ در تصویر متوجۀ مقبره ای اسالمی ، متعلق بھ قرن پانزدھم میال
نشان داده شده است. این مقبره بھ خوبی محصور شده و تحت حفاظت  30-28ھای 

  کمیتۀ حفظ آثار تاریخی ارمنستان قرار دارد.
  

) کھ بھ زبان ھای ارمنی و ترکی نوشتھ شده، 29لوح یاد بود مقبره (تصویر
بھ دستور امیر پیر  بیان می کند کھ این یک مقبرۀ ترکمن قره قویونلوئی است کھ

م ساختھ شده. پیکره ای کھ در تصویر بعدی می  1418حسین، پسر امیر سعد، در 
  بینید قوچ است، نماد قبیلھ ای کھ این اثر تاریخی را بنا کرده.

  
در نھایت، نویسندۀ کتاب نبرد علیھ آذربایجان از اشاره بھ این حقیقت غفلت 

) ، نیروھای آذری از موشک  1991-1994می کند کھ در طول سھ سال جنگ (
ھای گراد، توپخانھ و نیز نیروی ھوائی خود برای بمباران منطقۀ مسکونی قراباغ 
استفاده کردند. این جنگ کشتھ ھای بسیاری بر جای گذاشت و بسیاری از 
ساختمانھای مسکونی و تجاری و مھم تر از ھمھ یادگارھای تاریخی و مذھبی 
                                                            
1 H. F. B. Lynch, Armenia, Travels and Studies. (London: Longman, Green& Co., 1901), vol. 1,  
   210-211. 
2 Argavand 
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  فصل ششم

  
  
  

  ویرانگری آذربایجانی ھا -  یادگار ھای فرھنگی
  

نگاھی بھ تاریخ جمھوری آذربایجان بھ روشنی نشان می دھد اتھامی کھ آنان بھ 
کشورشان در ارمنیان می زنند در حقیقت کاری است کھ خود از زمان تأسیس 

  م تا کنون با آثار تاریخی ارمنی ای کھ در خاکشان یافتھ اند کرده اند. 1918
  

اجازه دھید نگاھی بھ تاریخ معاصر بیندازیم، یعنی ھمان برھۀ زمانی ای کھ 
کتاب نبرد علیۀ آذربایجان از آن سخن می گوید. در این دوره، تمام یادگارھای 

کھ در محدودۀ تحت اختیار نیروھای آذری قرار تاریخی ارمنی در منطقۀ قراباغ ، 
گرفتھ بود، بھ طور سازمان یافتھ با دینامیت تخریب و نابود شد. مناطق شمالی 

قراباغ بیش از ھمھ آسیب دید زیرا این منطقھ ھنوز ھم تحت اشغال -ناگورنو
نیروھای آذری است. در ادامھ تنھا چند نمونھ از آنچھ بر سر میراث فرھنگی و 

  یخی این منطقھ آمده آورده ایم.تار
  

  الف) روستای آزاد، منطقۀ خانلر
یکی ازبناھای تاریخی این منطقھ کلیسای قرن ھفدھمی ھوانس مقدس یا 
مادر مقدس ( سورب آستواتزادزین) در روستای آزاد (سلوک)، منطقۀ خانلر، در 

ان شمال قراباغ است. بھ سبب شالودۀ محکم و استوار این کلیسا تخریب گر
آذربایجانی تنھا توانستھ اند با استفاده از توپخانھ خسارت ھائی جدی بھ آن وارد 

 1).36- 33 ویرھایص: تسازند اما از تخریب کامل بنا ناتوان مانده اند. (ر.ک
 

  ب) روستای کامو (باغشیک)، منطقۀ خانلر
کلیسای قرن ھفدھمی ناجی مقدس است در روستای کامو، در منطقۀ خانلر، 

شمال قراباغ بھ شدت نیازمند مرمت است زیرا سقف آن را تخریب کرده اند و در 
کلیسا را در  38و  37محراب کلیسا تنھا بخش مسقف آن متنده است. تصویر ھای 

پس از تصرف این  2م، پیش از آغاز درگیری ھا در منطقھ، نشان می دھد. 1989
م، این  1990نیان در روستا بھ دست آذری ھا و اخراج آخرین بازماندگان ارم

                                                            
1 Samvel, Karapetian, Northern Karabagh. (Yerevan: RAA, 2004), Vol. 6 

 367-373ھمان جا ص   2 
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  ج) کلیسای روستای نیج (نیس)
  

کتاب نبرد علیۀ آذربایجان از کلیسائی اّرانی در روستای نیج، در منطقۀ 
شکی، سخن بھ میان می آورد بی آنکھ ماجرا را بھ طور کامل روایت کند. نیج از 
جملھ روستاھائی است کھ اودی ھا بازماندگان آلبانی تبارھای قفقازی (اّرانیان)، 

این روستا  1ھنوز ھم در آن زندگی می کنند و پیرو کلیسای پاپی ارمنی ھستند.
کلیسائی داشت کھ بھ شدت نیازمند مرمت و باز سازی بود. در ادامھ بھ سیر 

  وقایعی کھ در این روستا رخ داد بھ ترتیب وقوع آنھا می پردازیم.
  

ؤسسۀ خیریۀ م بھ کمک استینار گیل، سفیر نروژ در آذربایجان، م 2004در 
بنیاد انسان دوستی نروژ (ان اچ ای) بر آن شد تا کلیسای الیشای مقدس را، کھ در 

م. در روستای نیج بنا شده است، مرمت کند. مرمت این کلیسا بھ دست   1823
مسئوالن محلی آذربایجانی اجرا شد. استینار گیل، دربارۀ پیشرفت این طرح می 

  نویسد:
  

تمام کتیبھ ھای ارمنی، با » م. 2005ابتدای م یا  2004در پایان 
استفاده از دستگاه ھای پاک کننده، از روی دیوار ھای داخل و 
سنگ قبرھای بیرون کلیسا پاک شدند. سفارت نروژ و بنیاد انسان 
دوستی نروژ، در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی، بھ این عملیات 

بنا مدتی  خرابکارانھ معترض شدند. عملیات بازسازی و مرمت
متوقف شد. اما پس از دریافت نامۀ عذر خواھی رسمی از جانب 
جامعۀ اودی ھا بنیاد انسان دوستی نروژ تصمیم بھ از سرگیری 
تأمین مالی طرح مرمت  گرفت. بھ شخصھ این عذر خواھی را 
ناکافی می دانم و این امر کھ  آن را بھ صورت عمومی منتشر 

ن می افزاید. ھیچ کس را ھم بابت نکرده اند بر این عدم رضایت م
این ویرانگری عمدی دستگیر یا مجازات نکرده اند. من، بھ ھمراه 
دیگر سفرا در باکو، برای مراسم افتتاح دعوت شدم. بھ ھمکاران و 
ھمتایانم اعالم کردم کھ بھ سبب ویرانگری صورت گرفتھ و عدم 

در  برخورد صحیح و مناسب دربارۀ آن ھیچ کس از سفارت نروژ
مراسم افتتاحیھ شرکت نخواھد کرد. ھیچ سفیری بھ مراسم افتتاح 

  2.نرفت
  

                                                            
1 Imranli, op. cit.,12, 19. 
2 Gil Steinars personal communication with the author, August 2008 
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، کھ ورودی کلیسا را پیش از پاک کردن نوشتھ ھای آن نشان می 40بھ تصویر
دھد، توجھ کنید. بھ سبب محدودیت ھای شدید ھیچ عکس تازه ای از این بنا موجود 

زمان در مقالھ ای در شمارۀ نیست. این ویرانگری و رسوائی متعاقب آن در ھمان 
اقلیت مسیحی در آذربایجان « مجلۀ اخبار دینی جھان با عنوان » 2005فوریۀ  17

، با جزئیات شرح داده شده است (ر.ک »از شر خار چشم ارمنی خالص می شود
  با وجود این، کتاب نبرد علیھ آذربایجان می نویسد: 1:پیوست الف).

  
وستای کیش در منطقۀ شکی، در باز سازی کلیسا ھای اّرانی درر

م بھ اتمام رسید و بازسازی کلیسای نیج در منطقۀ قبالھ، در  2004
پایان یافت و اکنون مرمت بازیلیک کھ در روستای گام  2006

شروع شده، بھ رغم سیاست ھای تخریب گذشتھ و کنونی ارمنیان، 
   2نمونھ از حفاظت از میراث مسیحی اّرانیان است.

  
چیست: حذف و پاک سازی کتیبھ » حفاظت«شکارتر شد کھ معنای واژۀ  اکنون آ

  بودند» خار چشم«ھای ارمنی کھ 
 

                                                            
1 AFP, Christian Minority in Azerbaijan Gets Rid of Armenian Eyesore WorldWide Religious 
News, 17/02/2005, 
http://64.233.183.104/search?=cache:KbvOjcilGkL:http://www.wwrn.org/article.php?idd=6795&se
c=13&cont=7+arm enian 
2  Imranli, op. cit.,19 
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روستای متسشن بیژ در ر-ۀ پارین نمازخانۀ- 44و4
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در قراباغ و جمھوری آذربایجان، در زمان سلطۀ شوروی و پس از 
استقالل، ھزاران اثر و یادگار تاریخی ارمنی در بھترین حالت بھ حال خود رھا و 

شدند. بیشتر این ویرانگری ھا در خفا صورت گرفتھ و در بد ترین حالت تخریب 
غریبھ ھا شاھد آن نبوده اند و کسی آنھا را در جائی ثبت نکرده است زیرا مرزھا 
در آن زمان بستھ بود. یک استثنا در این مورد گورستان قرون وسطائی ارمنی 

تخریب جلفا (جوقا در نخجوان) است کھ پس از استقالل آذربایجان بھ دست آنھا 
شده. در آغاز قرن بیستم میالدی بیش از پنج ھزار سنگ قبر (خاچکار) با شکوه 
تراشیده و حکاکی شده با نوشتھ ھائی بھ زبان ارمنی در آن گورستان وجود داشت. 
موقعیت جغرافیائی این گورستان، کھ در کرانۀ شمالی رود ارس واقع شده ، این 

وان آن را دید. بدین ترتیب ، تخریب و امکان را فراھم آورده کھ از ایران بت
  ویرانگری از ایران مشاھده و بھ تصویر کشیده شد.

  
، از ن، کھ تحت قیمومیت آذربایجان بودمردم جمھوری خود مختار نخجوا

قرون وسطا تا قرن نوزدھم میالدی بیشتر ارمنی بودند و این منطقھ بخشی از 
تر گفتیم، این ناحیھ ھمان منطقھ  خاک ارمنستان تلقی می شد. ھمان گونھ کھ پیش

م بھ  1604-1603ای است کھ شاه عباس سیصد ھزار ارمنی را از آن در فاصلۀ 
ایران کوچاند. حقیقت این است کھ مسلمانان نخجوان آن قدر کم تعداد بودند کھ تا 
اوایل قرن نوزدھم میالدی تنھا شش مسجد در منطقھ وجود داشت در حالی کھ در 

خجوان بیش از دویست کلیسا و نمازخانۀ ارمنی را در خود جای داده ھمان زمان ن
  1بود.

  
یکی از نخستین جھانگردان بریتانیائی، کھ بھ ایران و ارمنستان سفر کرده ، 

م بھ ارمنستان آمد. او سفر خود را بھ  1582- 1581جان نیوبری است کھ در 
  ارمنستان از تبریز آغاز کرد و در خاطراتش نوشت:

  
فاصلۀ چھار روز از مرند بھ جلفا می رسید و پلی چوبی می بھ 

روی رودخانھ بر فراز قایق ھا زده شده و پلی سنگی از  بینید کھ
کھ ویران شده و ارس نام این رود است کھ پیش روی شھر 
جریان دارد و شھر در پای کوه ھا آرمیده . سھ ھزار خانھ و 

 2ھفت کلیسا در این شھر وجود دارد....
  

                                                            
1 Argam Aivazian, Nakhijivan, Book of Monuments, (Yerevan: Anahit, 1990), Collection of 
multitude of photos of Armenian monuments. 
2 John Newbery, Hakluytus Posthumus or Parchas His Pilgrimes, contayning a History of the World 
in Sea Voyages and Lande Travells, by Englishmen and others (Glasgow: James Maclehore & Sons, 
1905), vol.VIII, 468. 
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ان گونھ کھ در فصل چھارم گفتیم جان کارترایت شھادت داده کھ در ھم
ً م جمعیت شھر جل 1603   ده ھزار نفر می شدند. فا تنھا شامل مسیحیان بوده و جمعا

  
م  1990یادگارھای ارمنی ای را نشان می دھد کھ تا اوایل دھۀ  58تصویر 

قی مانده بودند. اما این یا بھ شکلی سالم یا با اندکی آسیب دیدگی در این سرزمین با
پیش از تصمیم مسئوالن آذربایجانی بود کھ بھ این نتیجھ رسیدند نیازی بھ وجود 
این یادگارھای ارمنی در خاکشان ندارند. بنابراین تنھا در عرض چند سال ھمۀ آنھا 

  تخریب یا جا بھ جا شدند.
  

گورستان ھا م تمام صومعھ ھا، کلیسا ھا، نمازخانھ ھا،  1990تا اواسط دھۀ 
و دیگر یادگار ھای تاریخی ارمنی در جمھوری خود مختار نخجوان، بدون استثنا، 
ویران شدند و بقایای آنھا را ھم یا جا بھ جا و یا دفن کردند. ساکنان محلی از حرف 
زدن دربارۀ یادگارھای ارمنی یا حتی ارمنیانی کھ در این منطقھ زندگی می کردند 

م، استیون سیم، معمار و محقق اسکاتلندی، کھ بھ  2005منع شدند. در اوت 
نخجوان آمده بود، طی اقامتش در روستای آپراکونیس از محلی ھا دربارۀ محل 
کلیسای ارمنی روستا سئوال کرده بود، یکی از ریش سفیدان روستا پاسخ داده 

ھیچ ارمنی ای در اینجا زندگی نمی کرده و ما ھرگز ھیچ کلیسائی در « بودکھ 
م کلیسائی ارمنی داشت کھ  1980بر عکس آپراکونیس تا دھۀ » ستا نداشتھ ایم رو
م بنا شده بود.عکس  1896م ساختھ شده و نیز مدرسھ ای ارمنی کھ در  1360در 

ھای این دو بنا ھنوز موجود است. آن پیر مرد احتماآل شاھد تخریب کلیسا بوده اما 
  1چاره ای جز انکار نداشتھ است.

  
انکار کرد کھ در سرتاسر جھان ارمنیان بسیاری زیستھ اند و در نمی توان 

حال حاضر زندگی می کنند کھ محل تولدشان در گذرنامھ شھرھا و روستاھای 
جمھوری خود مختار نخجوان است. برخی از مشھور ترین این افراد کھ در قرن 

  بیستم ھنوز در قید حیات بوده اند عبارتند از:
  
  م در روستای آرینج ، نخجوان 1947مورخ، متولد آرگام آیوازیان،  -
م متولد روستای  1979- 1918لئون خاچیکیان، عضو فرھنگستان،  -

  حاجیوان ، نخجوان
م، متولد شھر آگولیس،  1979- 1900ھوانس حق نظریان، زبان شناس،  -

  نخجوان

                                                            
1 Shant TV, Yerevan, Interview with Steven Sim, 2 Sept. 2005. 
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بزرگترین گورستان ارمنی متعلق بھ قرون وسطا در نخجوان، در کرانۀ شمالی 
 1648رود ارس، واقع شده است. آلکساندر دو رودس جھانگرد فرانسوی، کھ در 

 م بھ این منطقھ سفر کرده بود، می نویسد:
 

دروازه ھای شھر (جلفا)، کھ اکنون دیگر بیابانی بیش در بیرون 
نیست، یادگاری زیبا از کیش باستانی ارمنیان یافتم. گستره ای وسیع 
کھ دست کم ده ھزار سنگ قبر مرمرین در آن است، ھمھ استادانھ 
تراشیده و حکاکی شده اند. بر روی ھر مقبره می توان سنگ 

ا قد و ھشت پا عرض یافت مرمرین سفید و بزرگی را با دوازده پ
کھ با انبوھی از اشکال زیبا پیرامون صلیبی بزرگ تزئین شده اند. 
این حجم وسیع از سنگ مرمر تراشیده شده چشم را خیره می 

  1سازد.
  

م، کھ منطقھ تحت سلطۀ روس ھا بود، برخی از این سنگ قبر  1904-1903در 
اخت خط آھنی کھ در امتداد ھا و خاچکار ھا را بھ منزلۀ مصالح ساختمانی در س

رود ارس در حال ساخت بود بھ کار گرفتند. اما با وجود این تخریب و ویرانگری، 
). 63م، ھنوز بیش از پنج ھزار خاچکار باقی مانده بود ( نک: تصویر  1905در 

م منتشر ساخت ، معماری آذربایجان باستان و  1986آخوندف در کتابی کھ در 
عا می کند کھ تمام این خاچکار ھا در جلفای نخجوان در واقع اوایل قرون وسطا، اد

آثار تاریخی اّرانیان ھستند. با این ھمھ، حتی ادعای اّرانی بودن این آثار ھم 
نتوانست مانع از آن شود کھ مسئوالن آذربایجانی این گورستان قرون وسطائی را 

چکار ھا ابتدا بھ کل تخریب کنند. کل این گورستان، تمام سنگ قبر ھا و خا
واژگون و تخریب شدند، سپس آنھا را خرد کردند، برخی از آنھا را بعدا با قطار 

 بردند و بقیھ را بار کامیون حمل زبالھ کردند و در رود ارس ریختند.
  

م این طرح دد منشانھ مورد توجھ جدی قرار  1998نخستین بار در نوامبر 
گرفت، زمانی کھ شاھدان عینی در کرانۀ ایرانی رود ارس متوجھ شدند کھ برخی 
از خاچکار ھا از جای خود بیرون کشیده و تکھ تکھ شده اند. چندی نگذشت کھ 

ابانده شدند. نخستین تمامی خاچکار ھا از جای خود بیرون آورده و روی زمین خو
، RAA(  تحقیقات معماری ارمنینامھ ھای اعتراض از سوی مؤسسۀ غیر دولتی 

آخن و ایروان) بھ مقامات ارسال شد و پس از آن مقامات ارمنی و سازمان ھای 
مختلف اعتراض ھای خود را مطرح کردند و حتی بھ طور رسمی بھ سازمان ملل 

نظر می رسید کھ این ویرانگری متوقف شده  و یونسکو شکایت بردند. تا مدتی بھ

                                                            
1 Alexande de Rhodes, Ibid., Second edition (Paris: Julien, Lanier et Co., 1854), 416. 
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م آخرین مرحلۀ تخریب آغاز شد. بارھا دیده شد کھ  2005است اما در دسامبر 
سربازان وظیفۀ آذربایجانی خاچکارھای باقی مانده را خرد و بار کامیون ھای 
حمل زبالھ می کنند. کامیون ھا بھ سمت رودخانھ می راندند و بار خود را در ارس 

ھ می کردند. در اندک زمانی، این گورستان باستانی بھ کل با خاک یکسان شد تخلی
  1).72- 63و جای ان را یک میدان تیر نظامی گرفت (ن .ک: تصویرھای 

  
شرح این وقایع را ھموراه با جزئیات بیشتر می توانید در کتابچھ ای با 

کھ انجمن عنوان تخریب جلفا و کل میراث فرھنگی ارمنی در نخجوان بخوانید 
م آن را در بازل منتشر و ھمچنین کتابچۀ جلفا، نابود  2006ارمنیان سوئیس در 

م  2006-1998سازی گورستان ارمنی بھ دست مسئوالن آذری نخجوان در فاصلۀ 
م در ایروان بھ چاپ رسانده. پایگاه  2006کھ بنیاد تحقیقات معماری آن را در 

عات تصویری و ویدئویی بسیاری نیز حاوی اطال  www.djulfa.comاینترنتی
  از این رخداد ھا است.

  
م رھبر دینی ارمنستان، جاثلیق گارگین دوم، نامھ ای  2003ژانویۀ  16در 

دینی جمھوری آذربایجان و قفقاز، شیخ االسالم اہلّل شکر پاشازاده  -خطاب بھ رھبر
نخجوان ابراز و در آن نگرانی خود را از تخریب گورستان ارمنی جلفا در  نوشت

  2کرد و از او برای حفظ یادگارھای مھم تاریخی قرون وسطائی کمک خواست.
  

بھ عرض  هفوریھ شیخ االسالم در پاسخ بھ نامۀ گارگین گفت کھ اشتبا 27در 
کشیش اعظم (جاثلیق) رسانده اند و دلیلی برای نگرانی دربارۀ یادگارھای تاریخی 

ت کھ یک رھبر دینی ھم سعی در موجود در نخجوان نیست. مایۀ تأسف اس
  3پوشاندن حقیقت دارد و با دستگاه تبلیغاتی دولتی ھمراه و ھمساز می شود.

  
م، نایب رئیس مجلس آلمان، دکتر آنتیھ فولمر، در  2003فوریۀ  13در 

مکالمھ ای تلفنی با سفیر آذربایجان در آلمان ، حسین آقا صادق اف، جویای 
رمنی در جلفا شد. پس از تأخیری بیش از چھار جزئیات خبر تخریب گورستان ا

  ژوئن سفیر این طور پاسخ داد: 24ماه ، در 
  

                                                            
عکس ھا را ایرانیان دلسوز از آن سوی رود ارس کھ مرز جنوبی جمھوری آذربایجان را با ایران مشخص می سازد گرفتھ   1

  اند.
  م. 2003ژانویھ  16بھ تاریخ  176نامھ شماره   2
  م. 2003ژانویھ  27بھ تاریخ  194. نامھ شماره   3
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امیدوارم تآخیر مرا در پاسخ درک کنید. احتیاج بھ زمان داشتم تا 
-بپردازم و پاسخ این مسئلۀ پیچیدۀ تاریخیتحقیق دربارۀ مسئلھ بھ 

  سیاسی را بدھم.
در منطقۀ مذکور گورستانی بوده و ھنوز ھم ھست کھ قدمتش بھ 

خاتکارا قرن چھارم باز می گردد. در منابع ارمنی این گورستان را 
[احتماالً ھمان خاچکار] می نامند کھ بھ فرھنگ آذری پیش از اسالم 
تعلق دارد، در زمانی کھ این منطقھ آلبانی قفقاز [اّران] خوانده می 

رح شده مبنی بر تخریب این گورستان، شد. ادعاھای مط
خوشبختانھ، نسبتی با واقعیت ندارد. این گورستان در ناحیۀ فعال از 
نظر زلزلھ شناسی واقع شده و بخشی از آثار ایستاده آن، در طول 

  1قرن ھا، بھ سبب فعالیت ھای زیر زمینی بھ خاک افتاده است.
 

جلفا شیخ االسالم و سفیر ھر دو در پاسخ نگرانی ھا از امنیت گورستان ارمنی 
در حالی کھ تا ھمان زمان » دلیلی برای نگرانی وجود ندارد«پاسخ می دھند کھ 

). سفیر 67 66بسیاری از سنگ قبر ھا تکھ تکھ شده بودند (نک: بھ تصویرھای 
آذربایجان وجود گورستان باستانی را تأئید می کند و ادعا می کند کھ میراث 

ن گورستان اکنون بھ کل محو شده. دربارۀ دلیلی ھم کھ سفیر می اّرانیان است. ای
آورد، یعنی تأثیر زمین لرزه ھا در واژگون شدن خاچکارھای ایستاده بر سرقبرھا، 

  مدرک کافی برای رد این ادعا ھستند. 65و   63،64تصویرھای 
  

 ً از آذربایجان خواست کھ تخریب این گورستان را، کھ  پارلمان اروپا رسما
پارلمان  2قض آشکار کنوانسیون حفظ میراث جھانی یونسکوست، متوقف سازد.ن

اروپا طبق قطع نامھ ای در خصوص یادگارھای فرھنگی در قفقاز جنوبی 
تخریب گورستان جلفا و نیز تخریب تمام مکان ھای تاریخی حائز اھمیت را، کھ «

کھ در پی نابودی  در سرزمین ھای ارمنستان و آذربایجان رخ داده و ھر اقدامی را
م آذربایجان پارلمان  2006در  3».میراث فرھنگی باشد بھ شدت محکوم می کند

اروپا را از تجسس و بررسی این مکان تاریخی منع (ر.ک: پیوست ب) و اعالم 
کرد کھ پارلمان اروپا با صدور قطع نامۀ مذکور دست بھ اقدامی خصمانھ علیھ 

م  2006آوریل  19جنگ و صلح در مؤسسۀ گزارش  4آذربایجان زده است.

                                                            
  .برلین خطاب بھ دکتر آنتیھ فولمر نایب رئیس مجلس آلمان 2003ژوئن  24ترجمھ دو بند از نامھ صادق اف بھ تاریخ   1

2 European Parliament Resolution on the European Neighbourhood Policy (Bruxelles: EU, January 
2006). 
3 European Parliament Resolution On Destruction of Cultural Heritage: 2006. 
4 Stephen Castle “Azerbijan Flattened Sacred Armenian Site”, The Independent, 30 May 2006. 
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ھیچ اثری از صلیب ھای با شکوه سنگی مشھور جلفا نمانده «گزارش داد کھ 
  1».است

  
پس از شکایت ھای پیاپی مقامات ارمنی و کشیش اعظم کل ارمنیان بھ 

م این سازمان تصمیم گرفت کھ وارد عمل  2006سازمان ملل متحد، در اواخر 
ھ منطقھ گسیل داشت. این مأموریت ھنوز درگیر شود و یک ھیئت حقیقت یاب ب

انجام تشریفات و کاغذ بازی ھای رسمی است و بھ احتمال زیاد در آیندۀ نزدیک 
آذربایجانی چیزی برای نشان دادن بھ  ھم بھ سر انجام نخواھد رسید زیرا مسئوالن

م اتحادیۀ اروپا تصمیم بھ بررسی این  2008ھیئت اعزامی ندارند. در ژوئیۀ 
موضوع گرفت و روبرت پالمر، مدیر بخش فرھنگ و میراث فرھنگی و طبیعی 

ژوئیھ بھ آذربایجان سفرو در آنجا اعالم کرد کھ شورای  15شورای اروپا ، در 
کابینۀ اجرایی اروپا در سپتامبر ھمان سال از آن منطقھ دیدار خواھد کرد اما تا 

در آیندۀ نزدیک این کار  کنون مجوز این دیدار صادر نشده و بھ نظر نمی رسد
  صورت گیرد.

  
عکس ھائی کھ در ادامھ می بینید تنھا تصوری محدود از شکوه خاچکار ھا 
ارائھ می دھند، خاچکار ھائی کھ برخی از آنھا تا دو متر ارتفاع دارند و با حکاکی 
استادانھ و تزیینات شگفت جالل و عظمتی خاص پیدا کرده اند. تخریب تدریجی 

یز از دید شاھدان عینی، در آن سوی آب، در جنوب رود ارس، پنھان گورستان ن
  نمانده است.

  
پرسشی کھ اینک مطرح می شود این است کھ اگر این سنگ قبرھای 
مسیحی میراث فرھنگی اجداد اّرانی آذربایجانی ھای کنونی ھستند، پس چرا بھ 

  جای حفاظت  آنھا را تخریب کرده اند.
  

م، رئیس بنیاد  2009ھ پایان رسید، در تابستان ھنگامی کھ کار تخریب ب
حیدر علی اف، خانم  مھربان علی اوا ، چھل ھزار یورو بابت تأمین ھزینۀ مرمت 
یک اثر تاریخی مسیحی، یعنی کلیسای جامع استراسبورگ، بھ پارلمان اروپا کمک 
کرد. آیا این اقدام بھ این منظور صورت نگرفت کھ سازمان ھای اروپائی نسل 

کنند و پیش از صدور قطع نامھ ای در  فراموشکشی فرھنگی مقامات آذری را 
قراباغ چھره ای موجھ از آذربایجان در انظار اروپائیان -باب مناقشۀ ناگورنو

  ترسیم شود؟
   
                                                            
1 “Azerbaijan: Famous Medieval Cemetery Vanishes”, Institute for War and Peace Reporting, 
London 2006, http://www.iwpr.net/?p=crs&s=f&o=261191&apc_state=henicrs2006  
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  شرح تصویرھای گورستان نابود شدۀ جلفا
  

ائی تصویر ھائی کھ در ادامھ می بینید سیر وقایعی را کھ در گورستان قرون وسط
رخ داده نشان می دھد، زمانی کھ منطقۀ تحت سلطۀ  2006-1915جلفا در فاصلۀ 

  جمھوری آذربایجان بود.
م، از سمت نخجوان، رود ارس در پس  1915: گورستان در 63تصویر  -

 .م) 1915زمینھ دیده می شود (عکس از آرام ورویر، 
قبرھا آن : برخی از خاچکارھای معمولی بر باالی سنگ 65و  64تصویر  -

  م بوده اند. (عکس از آرگام آیوازیان). 1980طور کھ در دھۀ 
: خاچکار ھای واژگون شده و شکستھ با نشانھ ھائی از سوراخ 66تصویر  -

ھای دریل کھ برای تسھیل در تخریب آنھا حفر شده اند. برخی از این 
خاچکارھای تخریب شده را بھ منزلۀ مصالح ساختمانی بھ کار گرفتھ اند. 

  .م) 1998(عکس از زاون سرگیسیان ، 
: خاچکار ھای شکستھ ای کھ بر زمین افتاده اند و آمادۀ استفاده بھ 67تصویر  -

  م). 1998منزلۀ مصالح ساختمانی ھستند (عکس از زاون سرگیسیان، 
: لکوموتیوی سبک برای حمل خاچکارھای شکستھ بھ محل آورده 68تصویر  -

است. برخی از خاچکارھائی را کھ ھنوز  اند. عکس از مرز ایران گرفتھ شده
پا بر جا ایستاده اند می توان در پس زمینۀ عکس مشاھده کرد (عکس از 

  .م) 1998آرپیار پتروسیان، 
: سربازان وظیفۀ ارتش جمھوری آذربایجان در حال شکستن و 69تصویر  -

خرد کردن خاچکار ھا کھ از مرز ایران دیده می شوند (عکس از آرتور 
  م). 2005دسامبر  14- 10 گورگیان

: سربازان آذربایجانی در حال تخلیۀ خاچکارھای شکستھ و تکھ  70تصویر  -
  م). 2005دسامبر  14-10تکھ شده در رود ارس (عکس از آرتور گورگیان، 

: ھمان محل پس از انتقال سنگ قبر ھا (عکس از آرتور گورگیان 71تصویر  -
  .م) 2005دسامبر 10-14

یر و تمرین نظامی تازه احداث ارتش آذربایجان کھ : میدان ت 72تصویر  -
جایگزین گورستان تخریب و محو شدۀ قرون وسطائی ارمنی شده است 

، عکس از سمت ایران گرفتھ شده »2006(عکس از آرتور گورگیان، مارس 
  است).
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ن وسطائی جلفا

80ستان در دھۀ

گورستان قرون 6
   می شود.

بخشی از گورس 6

63تصویر 
عکس دیده

 

64تصویر 



 

 

  
تفاده در ساخت و ساز 

 1980. 

ه اند و آمادۀ است

چکارھا در دھۀ

زگی شکستھ شده
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بخشی از خاچ - 6

رھائی کھ بھ تاز

65تصویر 

رخی از خاچکار م، بر 1987ال 

 

سا - 66تصویر 
  ھستند
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ھ



 

  
ر گرفتھ 

  

ساختمانی بھ کار

  م

 منزلۀ مصالح س
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و آماده اند کھ بھ

ھ را بھ جای دیگ
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  پیوست الف
  
  
  

  آذربایجان از شر خار چشم ارمني خالص مي شود
  

  م 2005فوریھ  17.  نشریھ اخبار دیني جھان
  نشاني پایگاه اینترنتي:

  
  روسیھ و كشورھاي مشترك المنافع

  دیگر گروه ھاي دیني –مسیحیت  –شوروي سابق 
  

  ».اقلیت مسیحي آذربایجان خود را از شر خار چشم ارمني خالص كردند«
  )2005(اي اف پي، فوریھ 

  
ً مسلمان كت یبھ ھنگامي كھ در ماه گذشتھ جماعتي مسیحي در این جمھوري عمدتا

ھاي ارمني را از دیوارھاي یك كلیسا و مقبره ھاي آن پاك كردند تا نشانھ ھایي را 
كھ این آثار را با دشمنان آذربایجان مرتبط مي سازد از بین برند، گمان مي 

  كردندكھ جھت منافع جامعھ كوچك خود حركت مي كنند.
  

رسوائي اما اكنون كلیساي كوچك مسیحي سابق آذربایجان شوروي بھ كانون 
بزرگي بدل و اقلیت اودي گرفتار مبارزه اي سخت براي یافتن ھویت خود در یك 

  میدان مین ایدئولوژیك شده است.

این كلیسا، كھ از زمان پیوستن آذربایجان بھ شوروي سابق مورد استفاده 
قرار نگرفتھ بود، اكنون بھ مركز مناقشھ میان حامیان نرژوي بازسازي آن، كھ 

گرفتھ درآن را ویرانگري مي دانند و جامعھ اودي ھا بدل شده  تغییرات صورت
  است.

  
از ریش سفیدان روستاف كھ نقش مورخ بومیان منطقھ را   گئورگي كچاري،

ما خدائي نداریم. مردم ما زیر سلط كمونیسم دین و «مي گوید:   ایفا مي كند،
بازگرداندن دین گم شده ایمانشان را از دست داده اند و این كلیسا تنھا امید ما براي 
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اما ما در آذربایجان زندگي مي كنیم و وقتي مردم بھ «او مي افزاید: ». مان است
این كلیسا مي آیند و حروف ارمني را مي بینند ناخودآگاه ما را بھ ارمنیان ربط مي 

  ».دھند
  

اودي ھا، كھ زماني از الفباي ارمني استفاده مي كردند، بسیار كوشیدند تا 
تاریخي و فرھنگي خود را از ھم كیشان مسیحي خود جدا كنند، ارمنیاني كھ میراث 

  با آذربایجان جنگیدند و در اینجا با بھتان ھا و اتھامات بسیاري موجھ ھستند.
  

كھ اندكي پیش از فروپاشي شوروي آغاز شد، براي ھر دو طرف جنگ، 
یھ اي از آن بومیان ھزاران كشتھ بر جاي گذاشت اما آذربایجان ناگورنوقراباغ ناح

م و در پي  1994ارمني و ھفت منطقھ پیرامون آن را از دست داد. این منطقھ از 
  امضاي پیمان آتش بسي تقریبا متزلزل تحت اختیار ارمنستان بوده است.

  
ً ھر چیزي كھ بھ ارمنیان مربوط مي شود در  از آن زمان تاكنون تقریبا

رغم اینكھ ھزاران ارمني پیش از جنگ در بھ  آذربایجان از بین برده شده است، 
  این مكان روزگار مي گذرانده ایند.

  
نام شھرھایي كھ ارمني بھ نظر مي رسیدند تغییر داده شده و خیابانھاي كھ بھ 
نام ارمنیان بوده با نام ھاي آذري بي دردسر جایگزین شده است در حالي كھ تاریخ 

ي شوند، در كتاب ھاي درسي پر شوروي، كھ ارمنیان كمونیست در آن ستوده م
  رنگ تر شده است.

اما كلیساي سنگ سفید در نیچ، كھ نزدیك بھ دو قرن قدمت دارد، تا زماني 
كھ اودي ھا با كمك سازمان دولتي بنیاد انسان دوستي نروژ (ان اچ اي) كار باز 

  سازي آن را شروع نكرده بودند دست نخورده باقي مانده بود.
  

كتیبھ بسیار «یر نروژ در آذربایجان بھ اي اف پي گفتھ اس: سف  استیناز گیل،
سال قدمت داشت كھ و حتي جنگ را ھم بھ سالمت پشت  200زیبائي بود 

سرگذاشتھ بود. این مصداق بارز ویرانگري است و نروژ بھ ھیچ وجھ نمي خواھد 
ردن اما اودي ھا ھمچنان پافشاري مي كنند كھ پاك ك». ارتباطي با آن داشتھ باشد

  كتیبھ براي تصحیح یك  اشتباه تاریخي بوده است.
 

م بنا شده  1823كچاري معتقد است كتبیھ ھاي ارمني، كھ مي گفتند كلیسا در 
م آنھا نصب كرده اند تا  1920است، كتیبھ ھاي جعلي ھستند كھ ارمنیان در دده 

  بتوانند كلیسا را بھ لحاظ تاریخي از آن خود كنند.
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قبیلھ بازمانده از قوم آلباني تبار ھاي قفقاز (ارانیان) ھستند، اودي ھا آخرین 

چ نسبتي با آلباني تبارھاي مدیترانھ ندارند، كساني كھ پادشاه مسیحي گروھي كھ ھی
و  13آنھا در قرون وسطا و پیش از آمدن تركھا از آسیاي مركزي در سده ھاي 

  بر این منطقھ حاكم بود. 15
فر است و نیچ تنھا روستاي اودي نشین است كھ تا شمار آنھا كمتر از ھزار ن

وجود اینكھ خود را مسیحي مي خوانند مسیحیان سایر  بھ امروز باقي مانده و با
  نقاط جھان مشتركات بسیار اندكي میان خود و آنھا مي یابند.

  
اودي ھا نزدیك بھ یك قرن است كھ پیشوایي روحاني نداشتھ اند و تعطیالت 

سایگان مسلمانشان بھ رسمیت مي شناسند. اما ھم زمان با جست و اسالمي را با ھم
جوي اودي ھا بھ دنبال ھویت، آذربایجان از پیشینھ تاریخي آنھا براي تقویت ادعا 

  ھاي سرزمیني اش برقراباغ بھره ي جوید.

ارمنیان مي گویند كھ شمار كلیسا در این منطقھ اشغال شده ثابت مي كند كھ 
مان مسیحي مي توانند ادعا كنند این سرزمین متعلق بھ آنھا بوده آنھا بھ منزلھ مرد

است اما آذري ھا، كھ خود را وارثان ونوادگان ارانیان مي دانند كھ در گروھي 
تركي جذب شده اند، مي گویند كھ این ناحیھ بھ حق از آن آنھاست زیرا این كلیساھا 

  را ارانیان، یعني اجدادآنھا ساختھ اند.
  

ھا، كھ در زمان ساخت كلیسایشان از حروف الفباي ارمني  براي اودي
استفاده مي كردندف حركت در مسیر جھت گیري رسمي آذربایجان اولي تر است 

این تصویر كھ آنھا با ارمنیان یكي ھستند   تا جست و جو بھ دنبال صحت تاریخي،
ال، مردان بھ معناي اعتماد و اطمینان كمتر از جانب مسئوالن بوده است، براي مث

سال پیش نمي توانستند در ارتش آذربایجان خدمت كنند اما استفاده  2اودي تا ھمین 
آھا از ابزارھاي قدرت براي ھم رنگ شدن با وضع موجود حامیان نروژي شان 
را متعجب ساختھ است. مدیر بنیاد انسان دوستي نروژ (ان اچ اي) در آذربایجان، 

ھا مي پندارند آنچھ را كھ یاد آور ارمني آن«الف ھنري راسموسن، مي گوید: 
بودنشان است پاك كرده اند... اما در عوض این فرص را كھ پس از بازسازي 

و مي افزاید كھ ». كلیسا تصویري خوب از خود برجاي گذارند از خود گرفتھ اند
  برنامھ قبلي دیدار نخست وزیر نروژ از این كلیسا بھ احتمال زیاد لغوخواھد شد.

ھمھ بھ آن سنگ ھاي مفقود شده زل خواھند زد. «سن مي گوید: راسمو
   ».مطمئن نیستم دیگر بتوانیم بھ كارمان ادامھ دھیم
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  پیوست ب
  
  
  
  

  »با  خاك یكسان كرد«آذربایجان مكان مقدس ارمنیان را 
  

  استیون كاسل، بروكسل
  م 2006مھ  30روزنامھ ایندیپند نت، لندن، سھ شنبھ 

  
سالھ ارمنیان  500اینكھ آذربایجان بھ طور سازمان یافتھ صد ھا اثر نگراني ھا از 

را تخریب كرده است پس از آنكھ بھ نمایندگان پارلمان اروپا اجازه داده نشده تا از 
  گورستان كھن ارمنیان بازدیدكنند، بھ عرصھ دیپلماتیك كشیده شد.

  
گري آشكار دولت این كشور، كھ بیشتر مردم آن مسلمان ھستندف بھ ویران

متھم شده است، درست مانند طالبان كھ مجسمھ ھاي عظیم بامیان را در افغانستان 
  تخریب كرد.

  
اتھامات حول محور سرنوشت خاچكار ھاي نادر مي گردد، سنگ ھایي 
منقش بھ صلیب و نقش ھاي گل دار پیچیده و زیبا در گورستان جلفا در منطقھ 

اده از خاك این كشور كھ در میان قلمرو و نخجوان آذربایجان، ناحیھ اي جدا افت
  ارمنستان محاصر شده است.

  
گفتھ مي شود كھ این آثار كھ از مھمترین نمون ھاي میراث ارمنیان ھستند، 
در دسامبر گذشتھ با پتك خرد شده اند و سطح گورستان را پس از تخریب سنگ 

  قبرھا صاف و مسطح كرده اند.
  

ت را رد مي كند،  گرفتار انتقادات نمایندگان ربایجان كھ این اتھامادولت آذ
پارلمان اروپا شده است، نمایندگاني كھ دولت آذربایجان برخي از آنان را بھ اتخاذ 
رویكردي مغرضانھ و احساسي متھم كرده. از سوي دیگر سفیر آذربایجان در 

  اتحادیھ اروپا ھم مي گوید كھ پارلمان اروپا 
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اماكن مقدس مسلمانان در ارمنستان بستھ چشم خود را بر روي تخریب 

است. آذربایجان  بھ ھیئت نمانیدگان پارلمان اروپا كھ طي ماه گذشتھ بھ این منطقھ 
  سالھ جلفا را نداد. 1500سفركرده بودن اجازه بازدید از گورستان 

  
خاچكاري كھ در این گورستان بودند و قدمت بیشتر  10000بخش اعظم از 

م تخریب شده بودند و تا  20م باز مي گشت تا قرن   16و  15آنھا بھ سدھھاي 
  عدد از آنھا باقي مانده بود. 3000م احتماال كمتر از  1970اواخر دھھ 

  
 1998بھ گفتھ شوراي بین المللي امكان وآثار ایكوموس دولت آذربایجان در 

آن  خاچكار را از آن گورستان منتقل كرده است. اگر چھ این ویرانگري در 800م 
سال پس از آن مجدداً از سرگرفتھ شد.  4زمان پس از اعتراض یونسكو متوقف شد 

سالھ با خاك یكسان شده  1500این گورستان   2003ایكوموس مي گوید تا ژانویھ 
  ». بود

  
شاھدان عیني در مصاحبھ با نشریات ارمني مي گویند كھ آخرین دور 

ازان آذربایجاني با پتك بھ جان ویرانگري در دسامبر سال گذشتھ آغاز شد و سرب
  خاچكارھاي باقي مانده افتادند.

  
اكنون كھ دیگر تمام آثار این مكان «مایكل پتزت رئیس ایكوموس مي گوید: 

مھم تاریخي محو شده است تنھا كاي كھ مي توان كرد سوگواري براي این ضایعھ 
  ».و اعتراض بھ این ویرانگري احمقانھ است

  
پارلمان اروپا معتقدند آذربایجان كھ بھ مدد درامدھاي برخي از نمایندگان 

نفتي اش توانستھ جان تازه اي بگیرد روز بھ روز موضوع مدعي در منطقھ اتخاذ 
مي كند. چارلز تنوك سخنگوي محافظھ كار امور خارجھ پارلمان اروپا مي گوید 

خاك  این وضیعت بسیار شبیھ تخریب مجسمھ ھاي بودا بھ دست طالبان است آنھا
این گورستان را صاف كرده و بر آن سیمان ریختھ و بھ یك ارودگاه آموزش 
نظامي تبدیل كرده اند. اگر آنان چیزي براي مخفي ندارند، پس باید بھ ما اجازه 

  ».دھندكھ آن منطقھ را بررسي كنیم
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ھنگامي كھ نمایندگان پارلمان اروپا در ماه فوریھ قطع نامھ اي مھم و حیاتي 

در این زمینھ صادر كردند المار ممدیارف، وزیر امورخارجھ آذربایجان رسماً را 
بھ آن اعتراض كرد. سپس، ھنگامي كھ ھیئت اعزامي پارلمان اروپا براي روابط 
با ارمنستان آذربایجان و گرجستان درخواست كردند كھ طي ماموریتشان در 

  ت آذربایجان روبرو شدند.ارمنستان از مكان باستاني جلفا بازدید كنند با مخالف
  

شوراي مجمع عمومي پارلمان اروپا امیدوار است كھ بتوان از این مكان 
بازدید كند و دبیر كل پارلمان پیشنھاد داده ست كھ گروي از كارشناسان براي 
تحقیق وتفحص در امكان فرھنگي آذربایجان و ارمنستان تشكیل شود. نمایندگان 

كھ مقامات آذربایجاني اگر چیزي براي مخفي كردن  پارلمان اروپا تاكیند دارند
  ندارند، باید درب ھاي كشورشان را بھ روي آنھا بگشایند.

  
ھانس سوبودا، اتریشي سوسیالیست پارلمان اروپا و از اعضاي كار گروھي 

مي گوید امیدوار است كھ برسربرنامھ  كھ اجازه بازدید از گورستان جلفا را نیافت،
اگر بھ ما اجازه «ئیز با آذربایجان بھ توافق برسند. او مي افزاید: بازدیدي براي پا

ندھند كھ بھ آنجا برویم دیگر مي توانیم مطمئن شویم كھ اتفاق وحشتناكي افتاده 
است اگر چیزي از ما مخفي شده است مي خواھیم بپرسیم چرا. تنھا سبب این 

  ».شده باشدمخفي كاري مي تواند صحت دست كم برخي از اتھامات مطرح 
  

یكي از اصلي ترین مولفھ ھاي ھر كشوري كھ بخواھد «وھشدار مي دھد: 
  ».بھ اروپا نزدیك شود این است كھ بھ میراث فرھنگي ھمسایگانش احترام بگذارد
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ترین خزانۀ سنگ قبرھای ارمنیان این گورستان را بزرگ ترین و ارزشمند 
قرون وسطائی می شمارند ، سنگ ھائی مزین بھ صلیب کھ ارمنیان آنھا را 

ھنوز بیش از دو ھزار عدد از آنھا  1980می خوانند و تا اواخر دھۀ » خاچکار«
در آن مکان باقی مانده بود. ھریک از این سنگ مزارھا ، کھ استادانھ تراش 

  شی محسوب می شوند.خورده اند، شاھکاری در سنگ ترا
  

ارمنیان می گویند کھ این گورستان تخریب و محو شده است و تخریب آن را 
با ویران کردن دو مجسمۀ بزرگ بودا بھ دست طالبان در افغانستان ھم طراز می 

  شمارند.
  

آذربایجان ھم با متھم ساختن ارمنستان بھ نشر اکاذیب و ایجاد وحشت 
آذربایجانی در سرزمین خود بھ مقابلھ برخاستھ است. عمومی و تخریب یادگارھای 

خبرنگار آی دبلیو پی آر نخستین خبرنگاری است کھ از مکان این گورستان، واقع 
در مرز آذربایجان با ایران، بازدید و تأئید کرده است کھ این گورستان بھ طور 

  کامل محو شده است.
  

ھمگی بھ سرنوشت پارلمان اروپا، یونسکو و مجلس اعیان انگلستان 
گورستان جلفا عالقھ نشان داده اند. ھیئتی از جانب پارلمان اروپا بھ تازگی از 
قفقاز جنوبی بازدید کرده است اما تاکنون ھیچ یک از نھاد ھااجازۀ بازدید از خود 

  گورستان را پیدا نکرده اند.
  

مطمئنأ اگر ناظران بین المللی بتوانند ویرانی این گورستان را تأئید کنند 
جرقھ ای زده خواھد شد برای آغاز جوی سنگین و ملتھب میان دو کشور کھ از 

م تا بھ امروز گرفتار جنگ  1994قراباغ در -زمان پایان گرفتن جنگ ناگورنو
  تھمت و پاسخ دادن بھ اتھامات با اھامات جدید بوده اند.

  
دیدش از دو مأمور امنیتی آذربایجان خبرنگار آی دبلیو پی آر را طی باز

مکان گورستان ھمراھی و فعالیت او را محدود می کردند. او نتوانست بھ نزدیکی 
رود ارس، محل گورستان سابق ، برود زیرا بھ او گفتھ شده بودکھ این مکان در 
محدودۀ ممنوعۀ مرزی قرار گرفتھ است. با وجود این خبرنگار ما توانست بھ 

جا وجود نداشت بھ جز زمینی صاف و وضوح مشاھده کند کھ ھیچ گورستانی در آن
مسطح. بر خالف ادعای ارمنیان ھیچ منطقۀ تمرین نظامی و میدان تیری ھم در 

  آنجا نبود.
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او توانست از یک گورستان قرن بیستمی در روستائی در آن نزدیکی بازدید 
  کند کھ سنگ قبرھای ارمنی در آن دست نخورده باقی مانده بود.

  
قابل دسترس ترین مناطق در اروپاست، در منطقۀ  این مکان یکی از غیر

بھ سبب  -جدا افتادۀ نخجوان آذربایجان کھ میان ارمنستان و ایران محصور است
و تنھا می توان از طریق ھوا از  -مناقشھ ای حل نشده میان آذربایجان و ارمنستان

  آذربایجان بھ آنجا رفت .
  

شمالی رود ارس، کھ نخجوان  جلفای قدیم یا جوقا بھ زبان ارمنی در کرانۀ
  را از ایران جدا می سازد واقع شده است .

  
بھ گفتۀ ارمنیان و دیگر مورخان جلفا در قرون وسطا شھری ارمنی و آباد 

م، شاه عباس ایرانی با توسل بھ زور ساکنان آن را بھ اصفھان،  1604بوده اما در 
  داده کوچاند.کھ ھنوز ھم محلھ ای بھ نام جلفای نو را در خود جای 

  
شھر ویران شده و گورستان آن در ھمان جا ماندند و سال ھای سال در 
مسیر جھانگردان بسیاری قرار گرفتند. سرویلیام اوزلی، جھانگرد بریتانیائی ، در 

را یافت و نیز » شھری کا مآل تباه شده«م بھ این منطقھ رسید و  1812ژوئیۀ 
پل ھای سنگی جھان بھ شمار می رفت . بقایای آنچھ را کھ یکی از مشھورترین 

ظاھرأ از پائین  –خانوار ارمنی  45بقایای اصلی جلفا را، کھ «وی می نویسد: 
تمام جمعیت کنونی آن است، مورد بررسی قرار دادم. اما  –ترین طبقۀ اجتماع 

ساکنان پیشین این شھر بھ قدر کافی از وسعت و ازدحام گورستان آن  کثرت
ی کھ درکرانۀ سراشیب رود جای گرفتھ و با ردیف ھای بسیاری پیداست، گورستان

از سنگ مزارھای ایستاده پوشانده شده است کھ اگر از کمی دورتر بھ آنھا نگاه 
کنید بھ گروھی از آدم ھا یا ھنگی از سربازان کھ بھ نظمی دقیق ایستاده اند می 

  ».ماند
  

منی نخجوان، می آرگام آیوازیان مورخ و کارشناس اصلی یادگارھای ار
گوید کھ گورستان جلفا یادگاری منحصربھ فرد از ھنر قرون وسطا و بزرگ ترین 
گورستان ارمنی موجود بود. در آن سنگ مزارھای منحصر بھ فردی بھ شکل 
قوچ، یک کلیسا و بقایای یک پل سنگی عظیم وجود داشت. وی می گوید کھ در 

رھا را در یک جا آن طور کھ در ھیچ کجای دیگر جھان گنجینۀ عظیمی از خاچکا
  این گورستان می بینیدنمی توانید بیابید.
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م زمانی کھ بھ رغم حفاظت ضعیف و  1987آیوازیان آخرین بار در 
نامطلوب از این گورستان در دورۀ شوروی ھنوز تقریبأ دست نخورده باقی مانده 

  بود، از آن بازدید کرده است.
  

م از این  1987تولد نخجوان، ھم در لوسیک آگولتسی، ھنرمند ارمنی م
نمونھ ای مشابھ «گورستان بازدید کرده، البتھ تحت نظارت مأموران. او می گوید: 

آن در ارمنستان نمی یابید. چشم اندازی تکان دھنده است. دو تپۀ کامل پوشیده از 
  ».خاچکار. ما اجازه نداشتیم تصویر ان را نقاشی کنیم یا عکسی از آن بگیریم

  
رشناسان ارمنی اکنون آذربایجان را بھ ویرانگری عمدی فرھنگی متھم کا
  می کنند.
  

ھرانوش خاراتیان، رئیس پیشین ادارۀ اقلیت ھای دینی و ملی دولت 
تخریب خاچکارھای جلفای کھن بھ معنای ویران کردن کل «ارمنستان می گوید: 

ان فرھنگ مردمی یک پدیده در تاریخ بشریت است زیرا آنھا نھ تنھا برھان و نش
ھستند کھ آنھا را خلق کرده اند بلکھ نمادھائی ھستند کھ خبر از یک عصر تاریخی 

  ».و فرھنگی خاص می دھند
صومعھ، کلیسا،  27000در سرتاسر سرزمین نخجوان «آیوازیان می گوید: 

خاچکار، سنگ مزار و دیگر آثار تاریخی ارمنی بود. امروزه ھمۀ آنھا تخریب 
  ».شده است

  
گر چھ منشأ تاریخی این گورستان در آذربایجان محل بحث و مناقشھ است ا

معماری آذربایجان  م داوود آخوندف، 1986اھمیت تاریخی آن در کتاب سال 
کھ عکس ھای متعددی از سنگ صلیب دار جلفا  باستان و اوایل قرون وسطا،

  دارد، مورد تائید قرار گرفتھ است .
  

بھ آلبانی تبارھای قفقاز (اّرانیان) نسبت داده  در کتاب آخوندف، این سنگ ھا
شده است، ھم سو با نظریھ رسمی ای کھ در آذربایجان آموزش داده می شود، 
نظریھ ای کھ می گوید یادگارھای مسیحی نھ اثر ارمنیان بلکھ محصول اّرانیان 

آلبانی، ھستند. آلبانی تبارھای قفقاز (اّرانیان)، مردمانی بدون ھیچ گونھ ارتباط با 
در جنوب شرقی قفقاز می زیستند اما فرھنگشان در قرون وسطا رو بھ تباھی 

  گذاشت.
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امروزه روستائی بھ نام گلستان با نزدیک بھ پانصد سکنھ در نزدیکی محلی 
کھ زمانی گورستان در آن آرمیده بود وجود دارد. آب و ھوای منطقھ خشن و 

کاھگل و سنگ ھای رودخانھ بنا خشک است و تمام خانھ ھای روستا عمدتأ از 
شده. ساکنان روستا ھمگی زبان در کام کشیده اند و بھ کل منکر این ھستند کھ 

  زمانی گورستانی ارمنی در این محل وجود داشتھ است.
زاور ابراھیملی، کارشناس علوم سیاسی، کھ در جلفا زندگی می کند، می 

ریخی وجود دارند اما آنھا در بعضی از بخش ھای جلفا گورستان ھای تا«گوید: 
  ».یادگارھای اّرانیان ھستند و ارتباطی بھ ارمنیان ندارند

  
او می افزاید کھ یک گورستان و کلیسای ارمنی بزرگ در نزدیکی روستای 

  سلخانگایا وجود دارد کھ تا بھ امروز حفظ شده است.
  

ھ می گوید کصدای ارس حسین شکور علیف، سردبیر روزنامۀ محلی جلفا 
م، آغاز شد، زمانی کھ  1828، یعنی از تخریب گورستان از خیلی وقت پیش

  آذربایجان بھ امپراتوری روس پیوست. 
  

سفر آشورف، دانشمند موسسۀ باستان شناسی و قوم شناسی آذربایجان تردید 
مولفۀ خاص ھنر ترکی «دارد کھ این گورستان ارمنی باشد و اشکال قوچ شکل را 

  داند.می » اسالمی گورسازی
  

با این حال دو شاھد دیگر بھ آی دبلیو پی آر گفتھ اند کھ در ھمین اواخر 
تخریب بیشتری در این گورستان صورت گرفتھ، اگر چھ ممکن است تخریب ھا 

  بسیار پیشتر از آنکھ ارمنیان می گویند آغاز شده باشد .
 مردی بھ نام انتقام، کھ بھ کار تعمیر قوطی ھای حلبی در باکو مشغول

م در ارتش شوروی در جلفا مرزبان بوده  1989-1988است، می گوید کھ در 
م سیاست مدار تندرو ملی گرای آذربایجانی، نعمت پناھف،  1989است. در پایان 

مرزبانان مرز نخجوان با ایران را مرخص کرد. انتقام می گوید کھ بخشی از 
  گورستان جلفا در آن زمان تخریب شد.

  
ظر در این خصوص برای خبرنگار آی دبلیو پی آر پناھف از اظھار ن

خبرنگار ھا ھمیشھ مرا فریب می دھندو دیگر نمی خواھم «سرباززد و گفت : 
  ».سروکاری با آنھا داشتھ باشم
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م  2002شاھد دیگری کھ خواست نامش فاش نشود می گوید تا سال 
دھی نظامی خاچکارھائی در این محل بوده اند امادر این زمان بھ دستور فرمان

  نخجوان از آنجا منتقل شدند.
  

م بھ  1998آرپیار پتروسیان، معمار ارمنی، بھ آی دبلیو پی آر گفت کھ در 
ھمراه دوست خود از سمت ایرانی مرز بازدید کرده است تا یادگارھای تاریخی آن 
سو را ببیند. آنھا ھمچنین بقایای پل را ھم دیده اند. او می گوید (وقتی کھ بھ آن 

وی مرز، در خاک آذربایجان نگاه کرده قطاری را دیده کھ ظاھرآ سنگ ھای س
  منقش بھ صلیب را از گورستان بیرون می برده است).

  
معاون پیشین وزیر فرھنگ ارمنستان، گاگیک گرجیان، می گوید کھ دولت 

بعد از «م متوجھ خطر شده است. او بھ آی دبلیو پی آر گفت  1998متبوعش در 
امعۀ جھانی را بھ کمک گرفتیم و تخریب ھا را متوقف کردیم اما آن، تمام ج

م تخریب ھا دوباره از سر گرفتھ شد. خاچکارھای بسیاری در زیر زمین  2003در
  ».دفن شدند و باقی آنھا را خرد کردند و در ارس انداختند

  
در چند ماه اخیر، جنگ تبلیغاتی بر سر جلفا شدت خاصی یافتھ است، 

با اینکھ جدید ترین دور مذاکرات صلح قراباغ میان رؤسای  درست ھم زمان
جمھور، الھام علی اف و روبرت کوچاریان، کھ در ماه فوریھ برگزار شد ، بھ 

  مشکل خورد.
  

علی اف، رئیس جمھور آذربایجان، ھفتۀ گذشتھ اتھامات ارمنیان دربارۀ 
» و تحریک کنندهدروغ «گورستان جلفا را بھ شدت رد کرد و گفت کھ این ادعا ھا 

است. نھاد ھای بین المللی اکنون خواستار آن اند کھ اجازۀ بازدید از گورستان بھ 
آنھا داده شود. در ماه فوریھ، پارلمان اروپا قطع نامھ ای صادر و در آن تخریب 

  گورستان را محکوم کرد.
  

با این حال، آذربایجان گفتھ است تنھا در صورتی بھ ھیئت فرستادگان 
ان اروپا اجازۀ بازدید می دھد کھ از منطقۀ تحت اختیار ارمنستان ھم بازدید پارلم

کنند. نزدیک بھ یک ھفتم آنچھ کھ از سوی جامعۀ بین الملل سرزمین آذربایجان 
دانستھ می شود از زمان پایان گرفتن مناقشۀ قراباغ تحت سلطۀ ارمنستان بوده 

  است.
  

فکر می «ۀ آذربایجان گفتھ: طاھر تقی زاده، سخنگوی وزارت امور خارج
کنیم اگر رویکردی جامع در مواجھھ با این مسئلھ اتخاذ شود، امکان مطالعۀ 
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یادگارھای مسیحی در خاک آذربایجان، از جملھ در جمھوری خود مختار نخجوان، 
  ».فراھم خواھد شد

  
وزارت امور خارجۀ آذربایجان می گوید کھ یادگارھای کھن اسالمی در 

و شده اند. این وزارت خانھ در بیانیھ ای اعالم کرده کھ دست کم ارمنستان مح
مکتب خانھ در خانات ایروان، کھ زمانی تحت حاکمیت  23مسجد و  1587

  مسلمانان بود و اکنون بخشی از خاک
  

ارمنستان است تخریب شده. در این بیانیھ آمده است کھ تنھا در مناطق 
تخریب شده و می افزاید کھ بیش از مسجد  830زنگزور و اچمیادزین بیش از 

پانصد گورستان مسلمانان در خاک ارمنستان ویران شده. در این بیانیھ ، اشاره ای 
  بھ زمان وقوع این ویرانگری ھا نشده است.

  
آوتیک ایشخانیان، رئیس کمیتۀ ھلسینکی ارمنستان ، جامعۀ جھانی را بھ 

و پاسخ بین المللی را بھ این  تأخیر در واکنش نسبت بھ تخریب جلفا متھم ساختھ
واقعھ با فریاد اعتراضی کھ در پی تخریب مجسمھ ھای بودای افغانستان بھ دست 

  م بھ ھوا خاست مقایسھ می کند. 2001طالبان در 
  

چرا این بار چنین واکنشی ندیدیم؟ در آن زمان، توجھ «ایشخانیان می پرسد: 
ت ددمنشانھ وسیلھ ای تبلیغاتی عموم جھانیان بھ حکومت طالبان جلب و این حرک

  ».برای توجیھ حملۀ نظامی علیھ آنھا شد
  

گزارش از ایدراک عباسف در نخجوان؛ شاھین رضایف و جسور ممدف 
  در باکو؛ و صدا مرادیان نارینھ آوتیان و کارینھ در ساھاکیان در ایروان.
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  پیوست د

  

  
  تاریخ قراباغ

  
مؤسسۀ زوریان، بر گرفتھ از کتاب پروندۀ چاپ مجدد با اجازۀ سخاوت مندانۀ 

  .1988تورنتو،  –قراباغ، ویراستۀ جرارد جی لیباریدیان ، چاپ نخست، کمبریج 
  

کاراباغ (بھ ارمنی قراباغ) در مکالمھ ھا و مکاتبھ ھای رسمی شوروی 
خوانده می شود، منطقھ » ناحیۀ خودمختار کوھستانی قراباغ«قراباغ یا  –ناگورنو 

ھزار نفر می  153کیلو متر مربع با جمعیتی کھ ھم اکنون بھ  4372ای بھ وسعت 
است و این » باغ سیاه«ی درصد آنھا ارمنی ھستند. قراباغ بھ معنا 80رسد، کھ 

ناحیھ را با زیبائی زمخت منحصر بھ فرد، کوھستان پر خطر و عدم دسترسی اش 
  بھ سایر نقاط قفقاز می شناسند.

  
در روزگاران باستان، در بخش ھائی از منطقۀ قراباغ و بیشتر ناحیۀ 

انده ماورای قفقاز مردمانی زندگی می کردند کھ آلبانی تبارھای قفقاز (اّرانی) خو
می شدند، کھ نباید آنھا را با آلبانیائی ھایی کھ امروزه در بالکان زندگی می کنند 
اشتباه گرفت. بھ استناد نوشتھ ھای استرابون (قرن نخست پیش از میالد)، جغرافی 

قراباغ کنونی و  –دان یونانی، قراباغ، کھ در آن زمان ھم کوھستان ھای ناگورنو 
یرامون آن را در بر می گرفت ، اقتصادی بھ شدت ھم زمین ھای پست وسیع تر پ

پیشرفتھ داشت و سواره نظام آن دارای شھرتی خاص بود. اّرانیان ھمواره با 
ارمنیان ارتباط نزدیک داشتند. در قرن پنجم میالدی پس از آنکھ ارمنیان بھ 
مسیحیت گرویدند، اّرانیان ھم بھ ھمان مذھب مسیحیت ارمنیان تغییر کیش دادند. 
نخستین کلیسای قراباغ، را در منطقھ ای کھ اکنون مارتونی خوانده می شود، 
گریگوری روشنگر، نخستین پیشوای دینی ارمنستان بنا کرد. ھمچنین، روایت 
است کھ مسروب مقدس، راھبی کھ حروف الفبای ارمنی را ابداع کرد نخستین 

  مکتب خانھ را در ارمنستان برپا ساخت.
  

رکزیت دین در زندگی اجتماعی آن دوران جای تعجب با در نظر گرفتن م
نیست کھ در دو قرن بعدی اّرانیان با ارمنیان در آمیختند. نجبای دو قوم دخترانشان 
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را بھ ھمسری پسران قوم دیگر در آوردند و کشیش ھای منطقھ بیشتر ارمنی 
  ان رفت .بودند. تا اینکھ تا قرن ھفتم میالدی ھویت متمایز اّرانیان بھ کل از می

  
سرزمین ھای کوھستانی قراباغ و نیز زمین ھای پست پیرامون آن در استان 
ھای اوتیک، سونیک و آرتساخ ارمنستان قرار گرفتند. در سده ھای ھفتم و ھشتم 
میالدی بخش زیادی از این منطقھ را عرب ھا بھ اشغال خود در آوردند عرب 

اسالم تغییر کیش دادند. در قراباغ،  ھائی کھ بخشی از جمعیت ساکن این اقلیم را بھ
تنھا اقلیتی کوچک بھ اسالم گرویدندو در قرن یازدھم میالدی و در پی پیشروی 
ترک ھا، وضعیت قراباغ بھ شدت تغییر کرد . ترک ھا از آسیای مرکزی آمدند، 
ایران را بھ تصرف خود در آوردند و سلسلۀ سلجوقیان را بنیان گذاشتند، پادشاھی 

خست یورشی ناگھانی بھ ارمنستان برد  و سپس بھ قصد کشور گشائی با ای کھ ن
م بھ بعد، این حملھ ھا بیشتر سرزمین  1020تمام قوا بھ ارمنیان تاخت. از 

ارمنستان را ویران ساخت و قراباغ و بھ ویژه، سرزمین ھای پست پیرامون آن را 
اھی ارمنیان نابود متحمل زیان ھای سنگینی ساخت. تا اواسط قرن یازدھم، پادش

شد. اما قلمرو فئودالی سونیک، کھ سرزمین کوھستانی جنوب شرقی ارمنستان 
شوروی کنونی و قراباغ کوھستانی را در تصرف خود داشت، نجات یافت و دیده 
بان سایر نقاط ارمنستان شد. در سده ھای بعدی، ھزاران ارمنی بھ قراباغ پناھنده 

  قرار گرفتند. شدندو تحت حمایت اربابان محلی
  

در سده ھای ھفدھم و ھجدھم میالدی قراباغ زادگاه پیش قراوالن نبرد آزادی 
بخش ارمنیان شد. نمایندگان این منطقھ سعی کردند تا فرمانروایان روسیھ و دیگر 

برای آزادی فالت ارمنستان » جنگی صلیبی«قدرت ھای اروپائی را قانع سازند تا 
  بخش ھای شرقی آن تحت بھ راه اندازند، سرزمینی کھ

  
م، قیام ارمنیان  1720اشغال امپراتوری ھای عثمانی و ایران بود. در دھۀ 

سونیک و قراباغ، بھ فرماندھی دیوید بگ (داویت بک) پیروزی ای ارزشمند ولو 
زودگذر بھ دست آورد. امپراتوری روسیھ، کھ بھ سمت جنوب در سرزمین 

  م قراباغ را بھ قلمرو خود افزود. 1805ماورای قفقاز پیشروی می کرد، در 
  

م، در معاھدۀ  1813پیوستن قراباغ بھ قلمروی امپراتوری روسیھ در 
گلستان، از جانب ایران بھ رسمیت شناختھ شد. بنابراین قراباغ زودتر از مناطق 
ایروان و نخجوان بھ امپراتوری روسیھ پیوست، مناطقی کھ پانزده سال بعد در 

ۀ ترکمان چای بھ روسیھ واگذار شدند. پیوستن این دو منطقھ بھ م و با معاھد 1828
روسیھ بھ طرق مختلف بھ قراباغ کمک کرد اما از سوی دیگر سر منشأ مشکالتی 
بزرگ در آینده شد. قراباغ بھ سبب زمان بندی پیوستنش بھ روسیھ بخشی از استان 
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لحاظ اداری و رسمی در الیزاوتپول شد ، استانی کھ بعد ھا آذربایجان نام گرفت. بھ 
آن زمان قراباغ نمی توانست بھ مناطق ارمنی نشین، یعنی مناطقی کھ قراباغ بھ 
لحاظ تاریخی و جمعیت شناختی جزء طبیعی آنھا محسوب می شود بپیوندد زیرا 

 1828این مناطق ھنوز بھ روسیھ نپیوستھ بودند. ایروان و نخجوان، زمانی کھ در 
یوستند، در منطقۀ ارمیا نسکوی جا گرفتند کھ بعد ھا م بھ امپراتوری تزاری پ

استان یروان شد. در امپراتوری روسیھ ھم، مانند دیگر امپراتوری ھا، تصمیمات 
  مسئوالن مستعمرات سنگ بنای مشکالت آینده را گذاشت.

  
م روسیھ، وضعیت در قراباغ نسبتأ آرام  1917در ماه ھای نخست انقالب 

ب امپراتوری عثمانی نفوذ کرده بود و ترک ھا تھدیدی بود. ارتش روسیھ بھ قل
م ارتش روسیھ انسجام خود را  1917برای قراباغ محسوب نمی شدند اما در پایان 

م ارتش ترک ھای عثمانی وارد ارمنستان شد.  1918از دست داده بود و در فوریۀ 
ای نفت خیز ترک ھای عثمانی ایروان را تھدید و قصد باکو را کردند کھ در منطقھ 

واقع شده بود و در آن زمان تحت سلطۀ بلشویک ھائی از اقوام مختلف (بھ رھبری 
استپان شاھومیان ارمنی) و ارتش کوچک ارمنیان بود. با تداوم این مناقشھ 
نمایندگان ارمنیان، گرجی ھا و آذری ھا مالقاتی با ھم داشتند و فدراسیون ماورای 

م این فدراسیون از ھم  1918بنا نھادند. در مھ  قفقاز را، کھ عمری کوتاه داشت،
جمھوری مجزا و مستقل شکل گرفتند: ارمنستان، آذربایجان و  پاشید و سھ

گرجستان ھستھ ھای جمھوری ھای کنونی شوروی سابق را در منطقھ تشکیل 
  دادند.

  
پایتخت جمھوری آذربایجان در الیزاوتپول (گنجھ) بود. حکومت جدید بی 

ستھ ھای مردم ارمنی اش، قراباغ بھ منزلۀ بخشی از سرزمین توجھ بھ خوا
جمھوری جدید شد . فرماندۀ نیروھای عثمانی نوری پاشا (برادر انور پاشا، وزیر) 
بھ ارمنیان قراباغ دستور داد کھ تسلیم حکومت آذربایجان، متحد قومی آن 

  امپراتوری شوند.
  

تأسیس کردند کھ  م ارمنیان قراباغ مجلس ملی خود را 1918در اوت 
نخستین مجلس نام گرفت و سپس دولت مردمی قراباغ را با رای خود منصوب 
کرد. این دولت با درخواست ورود سربازان ارتش ترک ھا بھ شوشی، پایتخت، 

سپتامبر، ترک ھا باکو را تصرف کردند.  15مخالفت کرد. تا پایان تابستان، در 
راه و متحد خود داشتند، با ھمکاری آنھا آنھا کھ ترک ھای بومی آذربایجان را ھم

دست بھ کشتار جمعی و سازمان یافتۀ ارمنیان شھر زدند، کھ تخمین زده می شود 
در طی آن پانزده تا بیست ھزار ارمنی بھ قتل رسیدند. اخبار این کشتار کھ بھ 

رک قراباغ رسید ارمنیان دریافتند کھ آنھا نیز نمی توانند در برابر سربازان ارتش ت
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سپتامبر ارمنیان قراباغ تسلیم  25ھای عثمانی مقاومت کنند  و پیروز باشند. در 
ترک ھا شدند و پنج ھزار سرباز ترک وارد شوشی شدند. در مدت یک ھفتھ، 
شصت ارمنی برجستۀ شھر دستگیر، مردم شھر خلع سالح و چوبھ ھای دار بھ 

ی توان پیش بینی کرد صورت تھدید آمیزی در میدان مرکزی شھربر پا شدند. نم
  کھ اگر ترک ھا بیش از آن در این شھر می ماندند چھ بر سر مردم آن می آمد.

  
ارمنیان قراباغ کھ حاال با اشغالگری ترک ھا مواجھ شده بودند، از ارمنیان 
مسلح آن سوی مرزھا درخواست یاری کردند. جمھوری تازه تأسیس ارمنستان ، با 

آن بود کھ بنواند بھ آنھا کمک کند. تنھا نیروی  مرکزیت ایروان، ضعیف تر از
ک و فرماندۀ نظامی در زنگزور نسبتأ قدرتمند نیروھای ژنرال آندرانیک، چری

 . ژنرال آندرانیک تصمیم بھ کمک گرفت و نیروھایش را بھ سمت شوشیبود
ھدایت کرد. با این حال، این پیشروی با مقاومت مسلمانان و بحث و جدل ھای 

میان ارمنیان مواجھ و با تأخیر بسیار طوالنی ھمراه شد. پیش از انکھ طوالنی 
آندرانیک بتواند بھ شوشی برسد (او و نیروھایش تا چھل کیلومتری شھر نزدیک 

 –شده بودند جنگ جھانی اول پایان گرفت و ترکیھ ، بھ ھمراه آلمان و اتریش 
  مجارستان ، تسلیم متفقین شدند.

  
انیائی حاال ھمھ کارۀ ماورای قفقاز شرقی شده بودند. نیروھای اشغالگر بریت

بریتانیائی ھا بھ آندرانیک دستور دادند کھ پیشروی نظامی خود را متوقف سازد و 
منتظر راه حل مسئلۀ ارمنیان در کنفرانس صلح پاریس بماند. آندرانیک، کھ نمی 

ب نشینی نگزور عقخواست دشمنی بریتانیائی ھا را برانگیزد، بھ گوریس در ز
، ارمنیان سرنوشت قراباغ را بھ دستان بریتانیا و متفقین غربی کرد. بدین ترتیب

سپردند. ارمنیان تصور می کردند ھمھ چیز در جھت منافع آنھا پیش خواھد رفت و 
بریتانیا رفتار خوبی با آنھا خواھد داشت، از ھرچھ بگذریم ارمنیان در کنار متفقین 

من متفقین، ترک ھای عثمانی بودند. رئیس جمھور جنگیده بودند و قربانی دش
ویلسون خواھان حمایت از ارمنیان شد. در ھمان زمان، آذربایجانی ھا ھم متحدان 

م بودند. علی رغم ھمۀ اینھا، بریتانیا حمایت خود را در منطقۀ  1918ترک ھا در 
ترک  قفقاز از ارمنیان بھ آذربایجانی ھا معطوف ساخت. انگیزۀ آنھا از طرفی

دوستی سنتی شان بود و ازطرفی دیگر، این فرض جغراسیاسی کھ حمایت از 
جوامع نوظھور مسلمانی کھ در خاور میانھ، در حد فاصل آبراھۀ سوئز و ھند، سر 
بر آورده اند و بویژه تسلط بر آنھائی کھ ذخایر نفت را در اختیار دارند بھ نفع آنھا 

  خواھد بود.
  

 22ارمنیان قراباغ دیگر چشم امید بھ کمک کسی نداشتند و بھ ھمین دلیل در 
م رھبران آنھا توافق نامھ ای با جمھوری آذربایجان امضا کردند و در  1919اوت 
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آن حاکمیت آذربایجان بر منطقۀ کوھستانی قراباغ را تا زمان اتخاذ تصمیم نھائی 
افق نامھ، بھ ارمنیان قراباغ در کنفرانس صلح پاریس پذیرفتند. در این تو

خودمختاری فرھنگی اعطا شد. توافق نامۀ مذکور سنت مھمی را در روابط بعدی 
  قراباغ و آذربایجان باب کرد. -ناگورنو
  

م بریتانیا عقب نشینی نیروھای خود را از آذربایجان  1919در ھمان اوت 
احساس می شود. در  آغاز کرد اما اثرات حضور کوتاه آنان در منطقھ تا بھ امروز

ترکی در مورد قراباغ بود کھ علی رغم  -نتیجۀ حمایت بریتانیا از موضع آذری
  اکثریت بودن ارمنیان این سرزمین جزئی از خاک جمھوری مستقل آذربایجان شد. 
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